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 π«FGöSEG á ôL âØ°ûc ó≤a ,ÉgóMh I Z ∏Y ¢ù«d QÉ°ü◊G
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 ƒg É¡cƒ∏°S  Oó j òdG  ó«MƒdG  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CGh  ,⁄É©dG  ‘ ádhO

πÑ≤à°ùŸ� º°SôJ áيô◊� áلaÉb
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 ¢ù«d ¬∏c Gògh ,º«b ’h ÓNCG Égó  ’ »àdG Iƒ≤dGh áæ°Uô≤dGh á £∏ÑdG

 ∏Y AÓ«à°S’G  ‘ É¡Yhöûe á«fƒ«¡°üdG  ácô◊G äòØf ó≤a ,Éæ«∏Y GójóL

 IOÉ H E’Gh  »YÉª G  πà≤dGh  ∂Ø°ùdG  â°SQÉe  á«HÉgQEG  äÉHÉ°üY  ÈY  £°ù∏a

 ¿ƒ ZQ’G h  É fÉLÉ¡dG  äÉHÉ°ü©dG  √ò g  ô¡°TCG  ø eh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d

 »°Tƒeh ¿ƒjQƒZ øHG øe π«FGöSEG  IOÉb QÉÑc É¡æe ôîJ »àdG »gh ¿ à°T h

 HôJ »àdG »g IOÉH E’Gh πà≤dG áaÉ≤Kh .äôŸhCGh ¿hQÉ°Th eÉ°T ¤EG HGQh ¿ÉjGO

 ƒa º¡fCG  ¿hó≤à©j øjòdG  «∏«FGöS E’G  IOÉ≤dG  πch GQÉHh  ƒgÉ«æàf  É¡«∏Y

 ¬«∏Yh ,É¡æe C’ ÉæeÉ°Vh π«FGöSEG áeóN ‘ ¿ƒ j ¿CG ¬∏c ⁄É©dG ∏Y ¿CGh ,öûÑdG

 QÉÑc É¡î°Sôj áaÉ≤ dG √ògh .á«dhódG FGöûdGh fGƒ≤dG πc ƒa É¡fCÉH ô≤j ¿CG

 £≤j ¿CGh Üô©dG ó«Ñj ¿CG G ÉYO òdG °Sƒj ÉjOÉaƒY ∫É eCG øe äÉeÉNÉ◊G

 áaÉ≤ dG  √òg  ¿CG  G  óª fh  ! jQGƒ°üdÉH  º¡Ø°übh  º¡∏à≤H  àaCGh  ,º¡∏°ùf

 π©a  äG qOQ  ‘  á« «°ùŸGh  á«eÓ°S E’G  á«Hô©dG  ÉæàaÉ≤K  ‘ ¢ù ©æJ  ⁄  á°†jôŸG

 H jôØàdGh ,ôN’ÉH G Y’G áaÉ≤K øe π¡æf ≤Ñæ°Sh ∫G f Éªa á«FÉZƒZ

 Éæ©e ¢û«©dG ójôj øe Hh Éæ«∏Y óà©j øe Hh , ƒ«¡°üdG Hh Oƒ¡«dG

 ¿ƒHôj »àdG π«FGöSEG IOÉb áaÉ≤K ø d .¬àeÓ°Sh ¬æeCG ¬d ø f øª°†æa Ó°ùH

 ƒ≤ H G Y’G óYh ôNÓd äƒŸG  áaÉ≤K »g ºgOƒæLh º¡dÉØWCG  É¡«∏Y

 á°†jôeh á«∏©à°ùeh IóbÉM ,á«fÉfCG ájöüæY áaÉ≤K É¡fEG , º«jƒ¨dG  øjôN’G

 á«∏«FGöS E’G áeƒ ◊G PÉîJG ádƒ¡°S öùØj Ée Gògh .á«fÉ°ùf E’G º«≤dG πc ‘ÉæJ

 «fóe ∏Y » ª¡dG ¿Ghó©dGh πà≤dGh æ©dÉH ájô◊G á∏aÉb á¡LGƒ  GQGôb

 ÉgQÉ°üfCG ¢†©H πÑb øe àM áfGóe ¿ƒ à°S É¡fCG ô©J π«FGöSEG ¿
C’h .∫ Y
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 QGôM C’Gh áaÉ≤ dGh ô ØdG ∫ÉLQ ¿CG âªYR ó≤a ,º¡°ùØfCG øe ¿ƒ∏ î«°S øjòdG

 á«FGhOh  á«FGòZ  äÉfƒ©e  ó≤àd  GƒÑg  øjòdG  »◊G  ª°†dG  ÜÉ °UCG  øe

 ¿ƒ∏ª j  º¡fCG  âªYR  ,⁄ÉX  QÉ°üM  ‘  É°Vôeh  ÉYƒL  ¬dÉØWCG  äƒ  Ö©°ûd

 øjòdG  «∏«FGöS E’G  Oƒæ G  ∏Y GhóàYG  øjòdG  ºg º¡fCGh  , cÉ °Sh  É°Shƒa

 π«FGöSEG  ¿CG  É °VGh  ¿Éc  óbh  . ∏£æJ  ¿CG  πÑb  øe  á∏aÉ≤dG  áªLÉ¡Ÿ  GƒÑgCÉJ

 ÜGƒædG  æe ¢UÈb âæ∏YCG  ¿CG  òæe á«HÉgQEG  á«∏ª©H á∏aÉ≤dG  á¡LGƒŸ ó©à°ùJ

 hóÑjh ,ÉgÈY I Z ¤EG  ¬LƒàdG  øe ¿ƒ«HhQhCG  ÜGƒf  º¡æ«Hh  øjöû©dGh  áà°ùdG

 ¬LGƒJ ’ »c É¡HGƒf ácQÉ°ûe óY √É ÉH â£¨°V á«HhQh C’G ∫hódG ¢†©H ¿CG

 æŸ ó©à°ùJ π«FGöSEG ¿CG º∏©J É¡f C’ É¡JÉfÉŸôHh É¡Hƒ©°T ÉeCG ÉLôM É¡JÉeƒ M

 ôjRh ¬æ∏YCG ó≤a π«∏  ¤EG Éà j ∂dP ø j ⁄h .»HÉgQEG É àbG ÈY á∏aÉ≤dG

 Gòg æŸ IOGQ E’Gh ©dG πc Éæjód  ∫Éb M ƒ°VƒH »∏«FGöS E’G á«LQÉ G

 øØ°S  ÈàYG  óbh , ¬©æŸ øª dG  ¿Éc Éª¡e ¿hó©à°ùe ø fh ,Éfó°V ¢Tô àdG

 É¡JGOôØe ‘ óLƒJ ’ á«fGhó©dG ¬àaÉ≤K ¿ C’ É°Tô  É°ùf E’G PÉ≤f E’Gh áfÉY E’G

.áeÉ¡°ûdGh Ió ædGh áKÉZ E’Éc á«fÉ°ùf E’G º«≤dG É©e

 ¿CGh  , eOÉ≤dÉH  ÖMôJ  ¿CGh  øØ°ùdG  πÑ≤à°ùJ  ¿CG  π«FGöSEG  °SƒH  ¿Éc  ó≤d

 Üƒ©°û∏d áeGôc ,I Z Ö©°T ¤EG É¡dÉ°üjEÉH ó©Jh á«Ñ£dGh á«FGò¨dG OGƒŸG òNCÉJ

 IAhôeh ÓNCG ¤EG Éà j öüàdG Gòg π e ø dh ,á∏aÉ≤dG ‘ ácQÉ°ûŸG C’Gh

 áfÉ e á«ªgCG GhQó≤j ¿CG º¡H ¤hCG ¿Éc øjòdG ¿ƒ«∏«FGöS E’G É¡aô©j ’ á«fÉ°ùfEG

 øY É«côJ OÉ©H E’ ÓeÉc Éfôb Gƒ∏¨à°TG øjòdG ºgh ,⁄É©dG ‘h á≤£æŸG ‘ É«côJ

 É¡eÉjCG  ôNGhCG  ‘ á«fÉª ©dG á£∏°ùdG ¤EG á hódG Oƒ¡j π∏°ùJ ¿CG  òæe Üô©dG



πقبàشùامل ºش�ôJ ةjô◊ة ا∏aاb

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010 8

 ‘ Gƒ∏NO º¡fCG GƒªYR ¿CG ó©H É«côJ ‘ ájOÉ«b bGƒe ¤EG º¡æe c π°Uhh

 º¡aóg ¿Éch ,»eÓ°S E’G ⁄É©dG ‘ I ¡°T º¡àjÉ Mh ,á« «°ùŸG ‘ hCG Ó°S E’G

 GhOƒ©j ⁄h Gƒ  óbh ,πNGódG øe É¡à«àØJh á«fÉª ©dG ádhódG ∏Y AÉ°†≤dG

 á jó◊G É«côJ ‘ Ñc Qƒ°†M º¡d äÉH ó≤a º¡æjO Z øjóH °ùà∏d øjô£°†e

 e  á jOh  äÉbÓY  áeÉbEG  ∏Y  øjöû©dG  ¿ô≤dG  øe  Oƒ≤Y  ÈY  â°UôM »àdG

 º¡FÉcöTh º¡JƒNCG e »g »c dG Ö©°ûdG AÉæHCG ôYÉ°ûe ¿CG ºZQ ∏Y ,π«FGöSEG

 »àdG »eÓ°S E’G ⁄É©dG CGh Üƒ©°T πc π e «æ«£°ù∏ØdG º¡FÉ≤°TCG eh Üô©dG

 πÑ≤J ¿CG «£à°ùJ ’ É¡Hƒ©°T ø d ,π«FGöSEG e ájOh äÉbÓY É¡JÉeƒ M º«≤J

 â∏°Uh M É q«îjQÉJ ’ƒ  É«côJ âdƒ  ó≤dh .º∏Xh ¿GhóY øe ôJ Ée

 ,»c dG Ö©°ûdG ¿GóLh ó°üH π “ áeƒ M á«WGôbƒ ódG ÈY º ◊G ¤EG

 °üb C’G ó °ùŸGh ¢Só≤dG ƒ f á°Só≤e ôYÉ°ûe »eÓ°S E’G ⁄É©dG πc e πª h

 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  e  Ö°ù a  á«æjO  â°ù«dh  á«fÉ°ùfEG  aGhóH  WÉ©àJh

 ¬àdhO áeÉbEG ‘h ¬°VQCG ôjô  ‘ ¬≤M ô æj ¿CG ⁄É©dG ‘ óM C’ ø  ’ òdG

 áfÉ eh Qób ô©J ⁄ º«≤dG π H ÉØîà°SGh áfƒYôH π«FGöSEG ø d .á∏≤à°ùŸG

 ,ájô◊G øØ°S ‘ ÉghÉæHCG  QÉ°T ádhO ©HQCG  áfÉ eh Qób ô©J ⁄ πH ,É«côJ

 ’h ,GóMCG  ’ ábQÉe ádhO É¡fƒc øY QÉà¡à°SGh áfƒYQh AÉÑ¨H âØ°ûc ó≤d

 ó≤a , «∏«FGöS E’G  ¢†©H É¡∏Ñ≤j ⁄ »àdG  á«°ûMƒdG  Iƒ≤dG  £æe Z ô©J

 ÖdÉW É¡°†©Hh π«FGöSEG áeƒ M ƒ∏°S ó≤àæJ I c á«∏«FGöSEG äÉHÉàc äCGôb

 πàb øe ∏Y Gƒf M øjó≤àæŸG A’ƒg ¿ C’ ¢ù«d ,ádÉ≤à°S’ÉH ƒgÉ«æàfh GQÉH

 G qóL °VÉa π °ûH ä qô©J π«FGöSEG ¿CG GƒcQOCG º¡æ dh , «fóŸG øe ôL øe hCG
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 ó°V  äQÉ°U  »àdG  É¡à ôL ôjÈJ  «£à°ùJ  ød  É¡fCGh  , hó dG  ªà ŸG  É eCG

 π«FGöSEG ÉeCG áØ«©°V ádhO äóH »àdG Ió àŸG äÉj’ƒdG ô  »gh ,¬∏c ⁄É©dG

 ÉeÉHhCG ¬dÉbÉe π©  É¡fEG πH .ºFGô G Ö JôJ »gh àM ÉgôjÉ°ùJ ¿CG Iô£°†e

 ¢†©H äóH óbh áHhQhCG ô  ∂dòc »gh ,¬d æ©e ’ ÉeÓc ª∏°ùŸGh Üô©∏d

.á«eGôL E’G π«FGöSEG á≤«≤M ÉeCG É q«bÓNCG áeh ¡e ¬Ñ°T É¡JÉeƒ M

 øjòdG GôJ C’G ÉæFÉ≤°TCG  ∏Y ÉæHƒ∏b CÓ“ »àdG ¿ ◊G ôYÉ°ûe ºZQ ∏Yh

 Éæ°SƒØf  CÓ  Ée  eh  ,RÉ«àeÉH  á«fÉ°ùfEG  á«°†≤d  GQÉ°üàfG  º¡MGhQCÉH  Gƒ °V

 øjòdG øe ,IOó©àe ¿ÉjOCGh GôYCGh äÉ«°ùæL øe ∫É£H C’G √ÉfÉY ÉŸ ôjôŸG °S C’ÉH

 ÜÉgQ E’G ¿ƒ¡LGƒ«°S º¡fCG ¿ƒª∏©j ºgh QÉ°ü◊G öù dh I Z Ö©°T Ió æd GƒÑg

 ¿CG ó≤à©f ÉæfEÉa ,á«°ûMƒdG á∏eÉ©ª∏dh öS C’G hCG πà≤∏d ¿ƒ°Vô©à«°Sh »∏«FGöS E’G

 ¿CG ó©H ô ÑdG ô©b ‘ ¿ƒ«∏«FGöS E’G Oƒæ G ºgÉeQ øeh º¡MGhQCÉH Gƒ °V øe

 ¡°ûdG »Hô©dG ∫ƒ≤dG ¬«∏Y °üj çóM Éªa ,GQóg ºghÉeO ÖgòJ ⁄ ºgƒ∏àb

 ÈYh ,äGƒæ°S HQCG ôªà°SG òdG »°ùØædG QÉ°ü◊G öù fG ó≤a á©aÉf IQÉ°V ÜQ

 øe π«FGöSEG ¬H ƒ≤J Ée ¢†aôj ¬fCGh É q«M ∫G j Ée ¬fƒc øY É°ùf E’G ª°†dG

 ZÉ°†dG »bÓN C’G AÖ©dG ¿ƒ∏ª àj ÉgQGôMCG ó©j ⁄ »àdG ⁄É©dG Üƒ©°ûd ô¡b

 QÉ°üM ÈY á«YÉªL IOÉ H E’  ¢Vô©àj  ÉÑ©°T  ¿hôj  ºgh  º¡ª«bh  º¡Hƒ∏b  ∏Y

 .» ªgh ⁄ÉX öüæY

 ¬LGƒà°S òdG æ©dG πc ºZQ ∏Y ÉYÉÑJ ájô◊G πaGƒb aóàJ ¿CG bƒJCGh

 áæ°UGôb  á dhO  É¡fCG  Ghó © dG  É¡cƒ∏°S  °û «°Sh  ,⁄É© dG  QGô MCG  π«FGöSEG  ¬H

 É©J òdG OÉ¡£°V’G áHhòcCG ∏Y Éfôb â°TÉY »àdG »gh ,á«HÉgQEG äÉHÉ°üYh
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 øeh Ó°ùdG ∏Y º¡°UôM øe hódG ªà ŸG ócCÉJ øjòdG Üô©dG øe ¬æe

 ‘ ¢û«©J ¿CG «£à°ùJ ’ π«FGöSEG ¿ƒc øe ócCÉJ Éª∏ e ,¬d ºgOGó©à°SG ájóL

 É¡YGöU ¿CG É °VGh äÉHh ,Ühô◊G ∏Yh ¿Ghó©dG ∏Y âeÉb ádhO É¡f C’ Ó°S

 ºFÉb ƒ«¡°üdG É¡Yhöûe ¿CGh ,OhóM GöU ¢ù«dh OƒLh GöU ƒg Üô©dG e

 ó≤dh , É°ùf E’G ªà ŸG e É °ùf’G ∏Y IQOÉb Z ájöüæY Ió«≤Y ∏Y

 Üô©∏d ¿Gh , Ó°ùdÉH π«FGöSEG πÑ≤J ¿CG á«fÉ eEG ºgh øe ¿ƒªgGƒdG «Øj ¿CG ¿G

. LGƒah ¢SÉe øe π«FGöSEG º¡d ¬ ÑîJ ÉŸ Ghó©à°ùj ¿CG
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 áª°UÉY H ‘ äó≤Y »° áª°UÉY H ‘ äó≤Y »° áª°UÉY H ‘ äó≤Y » VÉŸG ¿Gôj M °VÉŸG ¿Gôj M ° 2 h 2 h 2 18  H á©bGƒdG I ØdG ‘

 ¿ƒæØdG ¿ÉLô¡Ÿ á«fÉ dG IQhódGh ,á«æ«°üdG á«Hô©dG á«aÉ≤ dG IhóædG °üdG

 AGQRh  á©Ñ° AGQRh  á©Ñ° AGQRh  á©Ñ Sh  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉLh á«HôY ádhO °Sh  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉLh á«HôY ádhO ° 13  ácQÉ° ácQÉ° ácQÉ û  á«Hô©dG°û  á«Hô©dG°

 ájô a á«°üî° ájô a á«°üî° ájô a á«°üî T °T ° 0  øe ÌcCG OƒaƒdG AÉ° OƒaƒdG AÉ° OƒaƒdG AÉ †Y°†Y° CG OóY ¿Éch ,ôjRh ÜGƒf á©HQCGhGhG

 äÉ«°üî° äÉ«°üî° äÉ«°üî T  °T  ° qº°º°º V  ºî°V  ºî° °V  ºî°V  ºî V  óaƒH  °üdG  âcQÉ°V  óaƒH  °üdG  âcQÉ° °V  óaƒH  °üdG  âcQÉ°V  óaƒH  °üdG  âcQÉ Th  ,á«eÓY°Th  ,á«eÓY° EGh  á«æah  á«aÉ≤KhE h  á«æah  á«aÉ≤KhEGh  á«æah  á«aÉ≤KhG

 á«Hô©dG  OƒaƒdG  âfÉch  ,¬àfhÉ©eh  »æ«°üdG  áaÉ≤ dG  ô jRh  á° á«Hô©dG  OƒaƒdG  âfÉch  ,¬àfhÉ©eh  »æ«°üdG  áaÉ≤ dG  ô jRh  á° á«Hô©dG  OƒaƒdG  âfÉch  ,¬àfhÉ©eh  »æ«°üdG  áaÉ≤ dG  ô jRh  á SÉFôH  ,I Ñc°SÉFôH  ,I Ñc°

\ \ \ \ \ \
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 øY dhƒ°ùŸG  AGQR øY dhƒ°ùŸG  AGQR øY dhƒ°ùŸG  AGQRƒƒ°ùŸG  AGQRƒƒ°ùŸG  AGQR dG  ¢ù∏  ¢ù«FQ  √QÉÑàYÉH  ,ÉZƒdG  ¢ù∏  ¢ù«FQ  √QÉÑàYÉH  ,ÉZƒ G  ¿É°ù©f  ¢VÉjQ  Q¢VÉjQ  Q¢ ƒVÉjQ  QƒVÉjQ  Q àcódG  á°SÉFôHƒàcódG  á°SÉFôHƒ

..á«dÉ◊G ¬JQhO ‘ »Hô©dG øWƒ..á«dÉ◊G ¬JQhO ‘ »Hô©dG øWƒ..á«dÉ◊G ¬JQhO ‘ »Hô©dG øW dG ‘ á«aÉ≤ dG ¿hƒdG ‘ á«aÉ≤ dG ¿hƒ ƒdG ‘ á«aÉ≤ dG ¿hƒdG ‘ á«aÉ≤ dG ¿h °ƒ°ƒ ûdG°ûdG°

 áÑMQ É aG  àØd  π° àØd  π° àØd  π UG°UG° ƒUGƒUG àŸG  »©°ùdG  QÉWƒàŸG  »©°ùdG  QÉWƒ EG  ‘ ¿ÉLô¡ŸG  Gògh IhóædG  √òg »JCÉJÉJÉ

É«YGh  ÉZG  ¿É°ù©f  Qƒ ¿É°ù©f  Qƒ ¿É°ù©f  Q àcódG  »Hô©dG  óaƒàcódG  »Hô©dG  óaƒ ƒàcódG  »Hô©dG  óaƒàcódG  »Hô©dG  óa dG  ¢ù«FQ  ¿Éch  ,»æ«ƒdG  ¢ù«FQ  ¿Éch  ,»æ«ƒ °dG  ¢ù«FQ  ¿Éch  ,»æ«°dG  ¢ù«FQ  ¿Éch  ,»æ« üdG  »Hô©dG  QG°üdG  »Hô©dG  QG° ƒüdG  »Hô©dG  QGƒüdG  »Hô©dG  QG ∏dƒ ∏dƒ

 IQÉ° IQÉ° IQÉ †◊G Hh á≤jô©dG á«Hô©dG ÉæJQÉ°†◊G Hh á≤jô©dG á«Hô©dG ÉæJQÉ° °†◊G Hh á≤jô©dG á«Hô©dG ÉæJQÉ°†◊G Hh á≤jô©dG á«Hô©dG ÉæJQÉ †M H π°†M H π° °†M H π°†M H π UG°UG° ƒUGƒUG àdG ƒàdG ƒ qª©J »àdG ádàdG ª©J »àdG ádàdG qª©J »àdG ádq
CÉ°ùŸG √ò¡dÉ°ùŸG √ò¡dÉ

 HÉàf ,É¡∏c á«Hô©dG ÉæfGó∏H ‘h ájQƒ HÉàf ,É¡∏c á«Hô©dG ÉæfGó∏H ‘h ájQƒ HÉàf ,É¡∏c á«Hô©dG ÉæfGó∏H ‘h ájQ °S ‘ Éƒ°S ‘ Éƒ qæch ,⁄É©dG ¿GóLh ‘ áî°SGôdG á«æ«°S ‘ Éæch ,⁄É©dG ¿GóLh ‘ áî°SGôdG á«æ«°S ‘ É °æch ,⁄É©dG ¿GóLh ‘ áî°SGôdG á«æ«°æch ,⁄É©dG ¿GóLh ‘ áî°SGôdG á«æ« üdG°üdG°

 ¿hÉ©àdGh  , QÉ àdG  ∫OÉÑàdG  º M OÉjORG  ÈY , «æ«° ¿hÉ©àdGh  , QÉ àdG  ∫OÉÑàdG  º M OÉjORG  ÈY , «æ«° ¿hÉ©àdGh  , QÉ àdG  ∫OÉÑàdG  º M OÉjORG  ÈY , «æ« üdG  ÉæFÉbó°üdG  ÉæFÉbó° °üdG  ÉæFÉbó°üdG  ÉæFÉbó U°U° CG  e Éæ∏° e Éæ∏° e Éæ∏ UG°UG° ƒUGƒUG JƒJƒ

 á£° á£° á£ ûf°ûf° C’G  ∫OÉÑJ  ÈY  óYÉ°’G  ∫OÉÑJ  ÈY  óYÉ°’G  ∫OÉÑJ  ÈY  óYÉ üàŸG  ‘É≤ dG  Q°üàŸG  ‘É≤ dG  Q° ƒ°üàŸG  ‘É≤ dG  Qƒ°üàŸG  ‘É≤ dG  Q †◊Gh  ,  á«ªæàdG  äÉ«∏ªY  ‘  ôªà°ùŸGƒ°†◊Gh  ,  á«ªæàdG  äÉ«∏ªY  ‘  ôªà°ùŸGƒ°

 Gòg Èc óbh ,Éæ«Ñ©° Gòg Èc óbh ,Éæ«Ñ©° Gòg Èc óbh ,Éæ«Ñ© T H áaô©ŸG °T H áaô©ŸG ° qª©J »àdG äÉjóàæŸGh äGQGT H áaô©ŸG ª©J »àdG äÉjóàæŸGh äGQGT H áaô©ŸG qª©J »àdG äÉjóàæŸGh äGQGq ƒª©J »àdG äÉjóàæŸGh äGQGƒª©J »àdG äÉjóàæŸGh äGQG ◊Gh á«æØdG ôØdGhƒ◊Gh á«æØdG ôØdGhƒ

 áe C’G  H  IójóL  ácGöT  â°ù°SCÉJ  «M  ÉJ  «M  É 200  ÉY  øe  ¬JôFGO  â©°ùJGh  π° ÉY  øe  ¬JôFGO  â©°ùJGh  π° ÉY  øe  ¬JôFGO  â©°ùJGh  π UG°UG° ƒUGƒUG àdGƒàdGƒ

 AGôØ°Sh  , H  ‘ Üô©dG  AGôØ°ùdG  ájGóÑdG  ‘ É¡ªY AGôØ°Sh  , H  ‘ Üô©dG  AGôØ°ùdG  ájGóÑdG  ‘ É¡ªY AGôØ°Sh  , H  ‘ Üô©dG  AGôØ°ùdG  ájGóÑdG  ‘ É¡ª O .. °O  .. °O  .. üdG  áe°üdG  áe° CG  Hh  ,á«Hô©dG

 »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL øe Ñc ºYóH â« Mh ,á«Hô©dG  ∫hódG  ‘ ° »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL øe Ñc ºYóH â« Mh ,á«Hô©dG  ∫hódG  ‘ ° »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL øe Ñc ºYóH â« Mh ,á«Hô©dG  ∫hódG  ‘ üdG°üdG°

 â“ »àdG äGAÉ≤∏dG âfÉch ,»Hô©dG »æ« â“ »àdG äGAÉ≤∏dG âfÉch ,»Hô©dG »æ« â °“ »àdG äGAÉ≤∏dG âfÉch ,»Hô©dG »æ«°“ »àdG äGAÉ≤∏dG âfÉch ,»Hô©dG »æ« üdG ¿hÉ©àdG óàæe ¢ù«°S°üdG ¿hÉ©àdG óàæe ¢ù«°S° CÉJ ∏Y â©ÉJ ∏Y â©É qbhJ ∏Y â©bhJ ∏Y â©

 äÉbÓ©dG ªY øY G Ñ©J ,IOó àŸG ácGöûdG √òg ájhG Ñ©J ,IOó àŸG ácGöûdG √òg ájhG Ñ©J ,IOó àŸG ácGöûdG √òg áj Q øªhQ øªh °Q øª°Q øª V ,á«°V ,á«° °V ,á«°V ,á« VÉŸG äG°VÉŸG äG° ƒVÉŸG äGƒVÉŸG äG æ°ùdG ∫ÓNƒæ°ùdG ∫ÓNƒ

 ,¬ q∏c jQÉàdG ÈY áÑFÉ ,¬∏c jQÉàdG ÈY áÑFÉ ,¬ °∏c jQÉàdG ÈY áÑFÉ°∏c jQÉàdG ÈY áÑFÉ T É¡Ñ°T É¡Ñ° °T É¡Ñ°T É¡Ñ ûJ ⁄ áj°ûJ ⁄ áj° qOh äÉbÓY »gh , °Oh äÉbÓY »gh , °Oh äÉbÓY »gh , üdGh Üô©dG H á«îjQÉàdG°üdGh Üô©dG H á«îjQÉàdG°

 Iójó©dG äGAÉ≤∏dGh IhóædG ‘ áÑ°SÉæe øe ÌcCG ‘ áaÉ≤ dG ôjRh QÉ° ‘ áaÉ≤ dG ôjRh QÉ° ‘ áaÉ≤ dG ôjRh QÉ T°T° CG Éªc ,Éæd jh

 ° ° ûŸG ÉæîjQÉJ ¿°ûŸG ÉæîjQÉJ ¿° CÉH «æ«ÉH «æ«É °H «æ«°H «æ« üdGh Üô©dG  ø f ôîØf ¿°üdGh Üô©dG  ø f ôîØf ¿° CG  É¡° É¡° É¡ ûeÉg ∏Y â°ûeÉg ∏Y â° q“ »àdGûeÉg ∏Y â“ »àdGûeÉg ∏Y â

. ÓW E’G ∏Y äÓE’G ∏Y äÓE °’G ∏Y äÓ °’G ∏Y äÓ ûe áj°ûe áj° CG √ƒ √ƒ √ ØƒØƒ °Ø°Ø U ô°U ô° q ©j ⁄ æ°ùdG U ô ©j ⁄ æ°ùdG U ô ’G ÈY ° ÈY ° ÈY UÉf°UÉf°

 ,äÉaÉ≤K »°ù°Sƒeh ,äGQÉ ,äÉaÉ≤K »°ù°Sƒeh ,äGQÉ ,äÉaÉ≤K »°ù°Sƒeh ,äGQÉ°ƒeh ,äGQÉ°ƒeh ,äGQÉ †M » àæe Üô©dG ¿°†M » àæe Üô©dG ¿° ƒ†M » àæe Üô©dG ¿ƒ†M » àæe Üô©dG ¿ ch , ÌdG »≤ædG jQÉàdG Gòg ¿ƒch , ÌdG »≤ædG jQÉàdG Gòg ¿ƒ EG

 «≤ àd  ¿hÉ©àdG  øe  Gój e  ¬«a  ≤ f  πÑ≤à°ùe  º°SQ  ∏Y  È cÈ cÈ CG  IQó b  Éæ æ

 ÜÉÑ°SCG ºgCG øe ¿CG ∏Y ócƒf ¿ ∏Y ócƒf ¿ ∏Y ócƒf ¿CG , ƒ , ƒ , «dG Éæ©°Sƒ«dG Éæ©°Sƒ ƒ«dG Éæ©°Sƒ«dG Éæ©°S Hh ,»æ«ƒHh ,»æ«ƒ °Hh ,»æ«°Hh ,»æ« üdGh »Hô©dG Éæ«Ñ©°üdGh »Hô©dG Éæ«Ñ©° °üdGh »Hô©dG Éæ«Ñ©°üdGh »Hô©dG Éæ«Ñ© T dÉ°T dÉ° °T dÉ°T dÉ üe°üe°

 áj qOƒOƒO dG  ôYÉƒdG  ôYÉƒ °dG  ôYÉ°dG  ôYÉ ûª∏dh  ∫OÉÑàŸG  G MÓd «°SôJ  øe √Gôf  Ée  ,ác°ûª∏dh  ∫OÉÑàŸG  G MÓd «°SôJ  øe √Gôf  Ée  ,ác° °ûª∏dh  ∫OÉÑàŸG  G MÓd «°SôJ  øe √Gôf  Ée  ,ác °ûª∏dh  ∫OÉÑàŸG  G MÓd «°SôJ  øe √Gôf  Ée  ,ác ûŸG  ÉæJÉbÓY É°ûŸG  ÉæJÉbÓY É°

 áÑ° áÑ° áÑ üN á «H π°üN á «H π° qüN á «H πüN á «H π °°ûj ‘É≤ dG π°ûj ‘É≤ dG π° °ûj ‘É≤ dG π°ûj ‘É≤ dG π UG°UG° ƒUGƒUG àdGh ..ôNƒàdGh ..ôNƒ ’G ƒ f ôW πc É¡∏ª j »àdG áÑƒ f ôW πc É¡∏ª j »àdG áÑƒ q«£dGf ôW πc É¡∏ª j »àdG áÑ«£dGf ôW πc É¡∏ª j »àdG áÑ q«£dGq



املóàæ العHô الüشيLô¡eh æا¿ الæØو¿

13 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

 øe ¬H ƒ≤f Éªa ,¬∏c É°ùf E’G ªà ŸG dÉ°üd ¬ FÉàf ¿ƒ à°S πYÉØàdG øe ój Ÿ

 ƒæà∏d ºYO øe ájöûÑdG ¬«dEG ©°ùJ Ée «≤  ‘ Ñc π °ûH º¡°ùj QGƒMh π°UGƒJ

.á«fÉ°ùf E’G áaÉ≤ dG ‘ ájOó©à∏d æZh AGôK øeh ,‘É≤ dG

❁    ❁    ❁

 á«æ«°üdG áaÉ≤ dG IQGRh øe á°UÉN IƒYóH ,¤h C’G ,äGôe çÓK °üdG äQR ó≤d

 IôMÉ°Sh á°ûgóe ⁄É©e ∏Y É¡dÓN âaô©J , YƒÑ°SCG ƒ f äôªà°SGh ,200  ÉY ‘

 IƒYódG â∏ª°Th ,¬fƒæah ¬JGRÉ EGh ¬îjQÉJh ¬JQÉ°† H jô©dG ó∏ÑdG Gòg ⁄É©e øe

  ⁄ÉY ‘ È dG ¿óŸG IQƒ°üd Pƒ  »¡a ,É¡°ùØf ’EG ¬Ñ°ûJ ’ »àdG , É¡¨æ°T áæjóe

 øe áföü©dG ‘ â¨dÉHh ,áKGó◊G áMƒd ‘ áKGó◊Gh ó«∏≤àdG â °ùf »àdG ,ó¨dG

 É¡fGôªY ,óMGh ¿G ‘ Ahó¡dGh Öî°üdG â©ªL óbh ,¬≤fhQ »°VÉŸG ó≤Øj ¿CG Z

 ∏YCG  É¡«ah ,øjöû©dG É¡æ«jÓ  ⁄É©dG ‘ áæjóe ÈcCG  »gh ,É¡°ù≤W π e qƒæàe

 º°†j àe ÈcCGh ºc  ¬dƒW  ƒ°ùà∏d QÉ°T ∫ƒWCGh ,⁄É©dG ‘ ƒj Ø∏J ôH

 ⁄É©dG  ‘ ÜÉ °ùdG  äÉ WÉf øe OóY ÈcCGh  IQOÉ f  ájôKCGh  á«æa á©£b dCG  120

 »ŸÉ©dG ¢Vô©ŸG øe çóM C’G áî°ùædG «°†à°ùJ ƒ«dG »gh , ’G áà°S øe ÌcCG

 áª æeh ádhO  2 2  ácQÉ°û  ,á ŸG  ó©H  °ùª Gh  á©HÉ°ùdG  ¬àæ°S  ‘ ƒÑ°ùc’G

 ÌcCG ó¡°ûj ¿CG bƒàjh ,πÑ≤ŸG ∫h C’G øjöûJ ô¡°T ájÉ¡f àM ôªà°ùjh ,á«ŸÉY á «gh

.. π°†aCG IÉ«M ,π°†aCG áæjóe  ¿GƒæY â  ‘É≤Kh »æa É°ûf dCG øjöûY øe

 IQhO  ,2008  ÉY  ‘  âaÉ°†à°SG  »àdG  áª°UÉ©dG  , H  áæjóe  IQÉ j dG  â∏ª°Th

 â“ »àdG äGOGó©à°S’G óe ¤h C’G IQÉj dG ‘ äógÉ°Th ,á«ŸÉ©dG á q«ÑŸh C’G ÜÉ©d C’G

 âcôJh ,200  ÉY É¡à©HÉJ »àdG É¡àjƒ«Mh É¡àjóL óeh IQhódG √òg áaÉ°†à°S’

 âØ«°VCGh I c ⁄É©e ä q ¨J ó≤d ,2010 ÉY ‘ áæjóŸG ⁄É©e ∏Y °VGƒdG ÉgôKCG

 »àdG ,ábÓª©dG ádhódG √òg ¬à¨∏H òdG Qƒ£àdG º M ∏Y IógÉ°T IójóL ⁄É©e

 ÈcCG ÉK É°üe ¤EG ,I ≤a á«eÉf ádhO øe á∏«∏b á«æeR Oƒ≤Y ‘ É¡°ùØf â∏°ûàfG

..⁄É©dG ‘ OÉ°üàbG
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 «¨àdG º M ƒ°VƒH â M’ «M ,çÓ dG äGQÉj dG ‘ á°ûgódG »æJ YG ó≤d

 ..áWôØŸG  áKGó◊G  ¤EG  OÉ©dG  øe  ∫É≤àf’Gh  IÉ«◊G  h  á«à àdG  á«æÑdG  ‘

 æ°üe °üdG â Ñ°UCG ó≤d .. RÉæe ÓH °üdG ¿ôb ƒg ,¿ô≤dG Gòg â∏b Ée G ch

..⁄É©dG

 πà j òdG , H ‘ QƒWGÈe E’G öü≤dÉH CGóÑJ ,IOÉ©dÉc ,á«MÉ«°ùdG äGQÉj dG

 1 20 ÉY ‘ ¬«a AÉ°ûf E’G ∫ÉªYCG º ©e â q“h 2 720 000  ƒ æH Qó≤J áMÉ°ùe

. O ƒL  á« ∏ŸG æ«e  IöSCG QƒWGÈeEG πÑb øe

 øe ÌcCG º°†Jh 2 1 0 000  øe ÌcCG ¤EG öü≤dG ÉÑe áMÉ°ùe ÉªLEG π°üjh

 , 12  ¬YÉØJQG ∏Ñj Qƒ°S áe qô ŸG áæjóŸÉH « jh ,áaôZ 870 h æÑe 800

 G e 2  ¬°VôY ∏Ñj »YÉæ£°UG ô¡f ,Qƒ°ùdG Gòg QÉN óLƒjh , 3 00  ¬dƒWh

.áæ«°üM á©∏b öü≤dG π© j É

 jQÉJ á«Hô©dG á¨∏dÉH öûJ GóL IQƒ£àe á∏ °ùe Éfƒ£YCG  I N C’G IQÉj dG ‘

 óYGƒ≤dGh , L ŸG ôØ°U C’G ó«eô≤dGh ,á«Ñ°û G É¡∏cÉ«¡H ¬«fÉÑe «ªàJ òdG öü≤dG

 É≤ahh  ,á©FGôdG  HQ C’G  ¬JÉHG qƒHh  ,á«gG dG  á«ÑgòdG  ƒ°SôdGh  AÉ°†«ÑdG  ájôî°üdG

 »eÉe C’G A G Éªgh øjCG L ¤EG QƒWGÈe E’G öü≤dG º°ù≤æj áØ∏àîŸG FÉXƒ∏d

 ,á«fGôª©dG  Ö«dÉ°S C’G  «M øe ôN’G  øY ∏àîj A L πch  ,»∏NGódG  A Gh

 º«°SGôeh äÉYÉªàLG º«≤jh ,»eÉe C’G A G ‘ ¬JÉ£∏°S ¢SQÉ  QƒWGÈe E’G ¿Éch

 A G ‘ á«eƒ«dG ¬dÉªYCG ¢SQÉ  QƒWGÈe E’G ¿Éch ,á æLCG áKÓK ¬£°SƒàJh ,áªî°V

. «°ùæàdGh ∫Éª G á©FGôdG á« ∏ŸG á≤jó◊G ¬«ah ,¬à∏FÉY ¬«a º«≤Jh ,»∏NGódG

 ‘ ,ójóL º∏©e ∏Y Éfƒaô©j ¿CG ¿ƒ«æ«°üdG AÉbó°U C’G OGQCG I N C’G ÉæJQÉjR ‘

 Ö©°ûdG áYÉb QhÉ jh ,áæjóŸG °Sh ‘ ≤j òdG ,»æWƒdG öùŸG AÉæH ¬fEG , H

 ∏ÑJh , Hôe e dCG 119 8  ƒ f ¬àMÉ°ùe ∏ÑJh ¿ƒe ¿G ¿É«J  ¿Gó«eh È dG

 òdG ,ójôØdG hÉ°†«ÑdG Gôª©dG ¬∏ °ûH «ªàjh ,2  717  á«fGôª©dG ¬àMÉ°ùe
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 â©æ°Uh ,  00  øe ÌcCG ¬£« h ,  32 0  ¬≤ªYh  8  ¬YÉØJQG π°üj

 á©£b 122  øe ÌcCGh , ƒ«fÉà«J áMƒd 18398  øe hÉ°†«ÑdG π «¡dG ƒ£°S

 öùŸÉH « jh ,IôMÉ°S ,á∏«ªL á«Fôe äG KCÉJ ∏N É  ,¢VÉ«ÑdG FÉa ÉLR øe

 øe I Ñc äÉMÉ°ùeh , Hôe e dCG 3  ¤EG É¡àMÉ°ùe π°üJ á«YÉæ£°UG I H

 É °ùf’G ƒ¡Øe π “ á«LQÉ G öùŸG ôXÉæe â∏©L »àdG ÜÉ°ûY C’Gh QÉ °T C’G

 GôHh C’G öùe É¡ªgCG á«aG MG QÉ°ùe áKÓK öùŸG º°†jh ,á©«Ñ£dGh ¿É°ùf E’G H

 2019  º°†J »àdG öûdG ‘ É≤«°SƒŸG áYÉbh ,Gó©≤e 2398  º°†j òdG °SƒdG ‘

 GôHh C’Gh ÉeGQó∏d ¢ü°üNh Gó©≤e 103  º°†jh Üô¨dG ‘ ÉeGQódG öùeh ,Gó©≤e

..á«æ«°üdG

❁    ❁    ❁

 WÉæe  øe  º« ©dG  °üdG  Qƒ°S  ⁄É©e  IógÉ°ûe   â MÉ JCG  °üdG  äGQÉ jR

 ‘ ≤J »àdG á«MÉ«°ùdG ƒjÉ«Jƒe  á≤£æe Éæd GhQÉàNG I N C’G IQÉj dG ‘h ,IOó©àe

 ƒjÉ«Jƒe  ‘ °üdG Qƒ°ùa ,á«îjQÉàdG FÉKƒ∏d É≤ahh ,áböûe IQÉ°†Mh jôY A L

 óFÉ≤dG GOƒ«°T  GöTEÉH ∂dPh ,á«dÉª°ûdG »°ûJ  IöSCG Qƒ°S ¢VÉ≤fCG ∏Y √ó««°ûJ 

 QÉ«àNG  1987 ÉY ‘h ,á« ∏ŸG æ«e  IöS C’ QƒWGÈeEG hCG fÉL ¿Gƒjƒ  º¡ŸG

 Iójó G öûY áà°ùdG á«MÉ«°ùdG øcÉe C’G áªFÉb ¤EG ƒj ¿É«Jƒe H °üdG Qƒ°S GQOEGh

 «M IójôØdG  ájQÉª©ŸG  ¬Ñ«dÉ°SCÉH  á≤£æŸG  √òg ‘ °üdG  Qƒ°S  q«ªàjh  , H  ‘

 ‘h ,Qƒ°ùdG »ÑfÉL ‘ Iójó©dG äÉ àØdGh á« «JG °S’G äÉHGƒÑdGh I dG Ó≤dG

 á°üæe ‘ Ób çÓK É¡©ª H ô¡à°ûJ »àdG ¿Gƒb æL  á°üæe ≤J »böûdG ¬HƒæL

 ≤j ,»Hô¨dG ∫Éª°ûdG ‘h ,¬∏c °üdG Qƒ°S ‘ É¡d π« e ’ á«æa áØ  ó©Jh IóMGh

 øe ÌcCG  ÉØJQÉH  πÑL ∏Y »æH  óbh  ô≤°üdG  ƒ≤°Sh  ¢Sƒ≤dG  ô¡X H qª°ùj  Ée

 »æH «M ,áHÓ G ôXÉæŸGh qô©àŸG Qƒ°ùdÉH ô¡à°ûjh ,ô ÑdG £°S ƒa 1000

. ôFÉW æJ  ¬fCÉc LQCÉàjh ,∫ÉÑ G ƒa Qƒ°ùdG
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 á©∏b ¤EG  ÉHôZ ƒ°ùfÉb  á©WÉ≤  ¿Gƒ≤j ƒjÉ«L  á©∏b øe °üdG  Qƒ°S  óà

 QÉK’G  AÉª∏Y  ∫ƒ≤jh  ,º c 3 0  É©WÉb  ,ÉböT  »ÑN  á©WÉ≤  ¿Gƒ≤j  É¡fÉ°T

 πÑb  HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  øe  ,áæ°S  »ØdCG  Ióe  ‘ âeó¡J  »àdG  QGƒ°S C’G  πc  â∏°Uh  GPEG

 RhÉ àd  áØ∏àîŸG  á« ∏ŸG  ö S C’G  πc  ‘  OÓ«ŸG  öûY  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ¤EG  ,OÓ«ŸG

 ó©jh á«°VQ C’G Iô dG QGóe øe ∫ƒWCG CG , e ƒ∏«c dCG °ùªN ÉªL E’G É¡dƒW

 »æ«°U  π e  á qªKh  ,ä’ƒdóe  øe  æ©ŸG  Gòg  ‘  Ée  π H  °üdG  eQ  Qƒ°ùdG  Gòg

 óª◊Gh AÉjƒb C’G ∫ÉLôdG øe ¢ù«d º« ©dG °üdG Qƒ°S ó©°üj ’ òdG  ∫ƒ≤j

..çÓ dG äGQÉj dG ‘ Iƒbh ájƒ«Mh ©H Qƒ°ùdG Éfó©°U 

 ah–  É¡fÉ °S  Oó Y  ∏Ñj  » à dG  , Gô W C’G  á « eG ŸG  áª°UÉ©dG  √ò g  , H

 I N C’G  IQÉj dG  ‘  ÉgÉfóLh  ,áª°ùf  ¿ƒ«∏e  øjöûY  ƒ f  I N C’G  äÉ«FÉ°üM E’G

 á«böT âdGRÉe áeÉ©dG É¡ Óe ¿CG « °U ..ájƒ«Mh áaÉ fh ÉbGöTEGh ÉYÉ°ùJG ÌcCG

 öü≤dG  ∫GR  É eh  ,áYƒæàŸG  É gQÉ KGh  I «ªŸG  á ó≤dG  É¡ŸÉ©e  øe  H  ßØà

 G eQ á«Hƒæ G ¬àHGƒH â Ñ°UCG óbh ,⁄É©dG ‘ Qƒ°ü≤dG ºîaCGh º YCG QƒWGÈe E’G

 ÈcCG ƒ«dG ó©Jh ,á jó◊G á«aÉ≤ dGh á«ª∏©dG °TÉæŸG ‘ G c äQƒ£J »àdG Ñd

 áÑà e ÈcCG É¡«a ≤J «M GôW C’G á«eG ŸG IQÉ≤dG  √òg ‘ ‘É≤Kh »ª∏Y côe

 â∏©L ÉØ àe 120  É¡«ah äÉ«Ø°ûà°ùŸG º YCGh á«°VÉjôdG äÉ°ûæŸG ÈcCGh , °üdÉH

 É¡æe ,á©eÉL 100  ƒ f H ‘h , MÉàŸG áæjóe  º°SG É¡«∏Y ¿ƒ≤∏£j ¢SÉædG

 °ü°üîàŸG AÉª∏©dG QÉÑc Éª¡æe ôîJ ¿Éà∏dG Gƒ¨æ«°ûJ  á©eÉLh , H  á©eÉL

..á«YÉªàL’Gh á« OÉc C’G äÉ°SGQódGh ƒ∏©dG ‘

 ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  IÉ«◊G  Qƒ£J  e  ,É e  ÉYƒf  ä q ¨J  H  eÓe

 πNGO äÓ°UGƒŸGh ô£dG Qƒ£Jh ,á≤gÉ°ûdG áªî°†dG äÉjÉæÑdG OóY OÉjORG ßMÓjh

 â Ñ°UCG ó≤d  ∫ƒ≤dG OOôf Éæ∏©L Ée á∏«ª G AGö† G FGó◊G °SƒJh ,áæjóŸG

. ÉbGöTEGh ájƒ«M ÌcCGh πªLCGh ∫ƒWCG H
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 qó©j  òdG  ,É¡eÉ©W qhòJ  øe óH’ É¡JQÉ°†Mh °üdG  eÓe πªà J  àMh

 ÑW 00  øe ÌcCG Éæ¡a , æ°ùdG ’G ¤EG Oƒ©j jôY jQÉJ ¬dh ,É¡àaÉ≤K øe

 á≤£æe  hCG  á©WÉ≤e  π d  óLƒjh  ,I ¡°ûdG  á«æ«°üdG  áª©W C’G  eGôH  ‘  â∏ °S

..á°UÉ G É¡bÉÑWCG á«eƒb

 ,πc C’G áaÉ≤K CG  ,áaÉ≤ dG øe ÉYƒf É©£dG ∫hÉæJ ¿hÈà©j ¿ƒ«æ«°üdG GOÉeh

 πH  ,Ö°ù a  πc C’G  Ö«côJh  ô æŸGh  á FGôdGh  º©£dGh  ¿ƒ∏dÉH  ¿ qƒªà¡j  ’  ∂dòd

 É©£dG áaÉ≤ H ¿É°ùf E’G àªàj ¿CG ø  ’ PEG É©£dG ∫hÉæJ ƒLh á «ÑH  ¿ƒªà¡j

 áeóN e »æ«°U QÉª©e Üƒ∏°SCG P æÑe ‘ ¬dhÉæàH ’EG ¬Lh πªcCG ∏Y »æ«°üdG

.Üƒ∏°S C’G á«æ«°U

❁    ❁    ❁

 É«°û¨æ«f  á©WÉ≤e  ¤EG  ÉæH  GƒÑgP  °ü∏d  ÉæJQÉjR  øe  øj N C’G  eƒ«dG  ‘

 ƒ f  É¡àMÉ°ùe  ∏ÑJh  , °üdG  ÜôZ ∫Éª°T  ≤J  »àdG  ¿Gƒ°ûæ««H  É¡àª°UÉY ¤EGh

 á«eƒb É¡æ °ùJh ,áª°ùf jÓe áà°S ƒ f É¡fÉ °S OóYh Hôe eƒ∏«c dCG  

 É°ùÑdG  ¢TôØH  ádhódGh  Ü ◊G  AÉªYRh  É¡eÉ M  Éæ∏Ñ≤à°SG  »àdG  áª∏°ùŸG  ƒg

 ôjó≤àdGh OƒdGh Ö◊ÉH áª©Øe äGAÉ≤d º¡©e Éæd âfÉch ,IôFÉ£dG º∏°S óæY ôªM C’G

.. Ñ dG

 OÉØMCG ºg °üdG ‘ ƒg  AÉæHCG ¿EG á«îjQÉàdG äÉ°SGQódGh äGAÉ°üM E’G ∫ƒ≤J

 öûY dÉ dG  ¿ô≤dG  ‘ IQÉ à∏d  °üdG  ¤EG  GhhÉL øjòdG  ¢SôØdGh  Üô©dG  QÉ àdG

 ,Ég Zh É«dƒ¨æe  á«eƒbh Qƒ¨jƒdG  á«eƒbh ¿Ég  á«eƒb e GƒªMÓJh , OÓ«ŸG

 ¬«dEG  ÉæÑgP  ¿É e  CG  ‘  Éæfƒ∏Ñ≤à°ùj  GƒfÉc  øjòdG  ,á«eƒ≤dG  √òg  AÉæHCG  «ªàjh

 ,á«YGQR  WÉæe  ‘  ¿ƒ∏ª©jh  ,á jQGO E’Gh  ájQÉ àdG  º¡JGQÉ¡  . º «∏Y  Ó°ùdG H

 º¡æe  ¿óŸG  ¿É °S  ÉeCG  ..ájhó«dG  ô◊G  ádhG eh  »°TGƒŸG  á«HôJ  ∏Y  ¿hóªà©jh

 ,I «ªŸG ájó«∏≤àdG º¡FÉjRCÉH Gó«L ¿ƒªà¡jh ,äÉeó G áYÉæ°Uh IQÉ àdÉH ¿ƒ∏ª©«a
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 ¿ƒ∏cCÉj ’ º¡a , «æ◊G »eÓ°S E’G øjódÉH ºgó«dÉ≤Jh º¡JGOÉY ‘ ¿hôKCÉàe ºgh

 ô£ØdG ó«Y á«ª°SôdG  ºgOÉ«YCGh ,¿ƒæNój ’h ôª G ¿ƒHöûj ’h ôj æ G º◊

 ¿ƒeóîà°ùj ¿ƒdG j’ óLÉ°ùŸG áªFCG ¿CG ßMÓjh , QÉÑŸG °V C’G ó«Yh ó«©°ùdG

.. «ª ∏d áMÉàe á«æjódG á qjô◊G ¿CGh ,á«æjódG ¿hƒ°ûdG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG

 ¿óŸG  ‘ á«eÓ°S E’G  ó HGh C’G  â Qh , WÉæŸG  ∏à  ‘ óLÉ°ùŸG  â àa ó≤d

 ¿ô≤dG  ájÉ¡f  àM  °üdG  ‘  á∏ q °ùŸG  óLÉ°ùŸG  OóY  ∏Hh  áØ∏àîŸG  äÉ©WÉ≤ŸGh

..Gó °ùe 3 01  ƒ f øjöû©dG

 ÉgóHGhCGh ÉgQÉKG ájÉª◊ °üdG ¬àdòH òdG Ñ dG Éªàg’G ¤EG °ûf ¿CG »≤H

 ájÉªMh  PÉ≤fEG  â∏ª°Th  ,∫É ŸG  Gò g  ‘  äG æŸG  hQCG  â≤≤M  ó bh  ,á«îjQÉàdG

 π°†ØHh  , ô KCG  «XƒJh  áfÉ«°Uh  º«eôJh  ájÉªM  höûe  1000  øY  ój j  Ée

 º£ àdGh QÉ«¡f’G ∏Y âaöTCG  »àdG á ó≤dG QÉK’G øe Ñc OóY L °SG ∂dP

 áæjóe 100  MÉàŸGh QÉK’G ‘ á«æ©ŸG äÉ¡ G äQÉàNG ¿’G àMh  ,É¡àjƒ«M

 äGP áæjóe 80  øe ÌcCGh ,»æWƒdG ƒà°ùŸG ∏Y á«îjQÉJh ájQÉ°†M Iô¡°T äGP

 ájÉªM ¿óŸG √òg ájÉªM º°†Jh ,á©WÉ≤ŸG ƒà°ùe ∏Y á«îjQÉJh ájQÉ°†M Iô¡°T

 Gôª©dG É¡£«£îJ áeƒ æe ájÉªM ∂dòch ,á«îjQÉàdG É¡©bGƒeh ájôK C’G É¡ŸÉ©e

 ¿’G àM– °üdG âLQOCG óbh ,ájó«∏≤àdG É¡àaÉ≤Kh I «ªàŸG É¡ Óeh π«°U C’G

 ód  á«fÉ°ùf EÓd  »ŸÉ©dG  çG dG  áªFÉb  ‘  É«©«ÑWh  É«aÉ≤K  ÉjôKCG  É©bƒe  28

.⁄É©dG ‘ dÉ dG côŸG â∏àMG ∂dòHh ƒ °ùfƒ«dG  áª æe

2010 ¿Gôj M 2 18 H

¥µ
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.............................. f�سا E’G »Øل�سØdG G dGو •Gسقر�

ساûdG OÓH ÚH ájQسا وترcيا ...................... G حدƒdG

......................................................ájƒ d رgGƒX

............................................. » G نe âيŸG êGرNEG

Q�س£«.................................. C’G …اوeƒàdG رc س�ƒj

...................................  ájQGƒNدdG áس�QدŸGو QGƒNدdG

...................................... eRCGاƒb ä عæد FGƒa ƒbد

.................................................. ægد�سcGòdG áر 

..................................... dG�ساعÑdG áيLƒdƒيá وeõdGن

.............................................. Aاaر¶dGر و¶dG ‘

.................................´GدHEG EG Qاµa C’G ƒëàا تeدæع

.................................... ëŸاe äن �سe Ò©ن Hن FGRد

اd �سم©ان  .O

OGقدŸG πليN .O

πسüيØdG »وحQ سمر� .O

G دÑع πسüيa .O

O. عdG äõ�سيد CGحمد

Qƒ```` qcR ö�اj حممد .O

e .OاT …Qس¡ر�سàان

ÑbEG .Oا cما eرTسان

Oا©dG ¥ƒa õjاa د�ضæ¡ŸG

aاe õjقد�س«

عÑد ÑdGاƒj »b�س

…Òم qædG ≈س�ƒe ح�سن
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399 ق. م. يف  470  Socrates •اهت������م الفيل�سوف اليون������ا �سق������راSocrates •اهت������م الفيل�سوف اليون������ا �سق������راSocrates
يونية  ابتكارات الفكرية املابتكارات الفكرية املاأثورة ع������ن املدر�سة االأ بداي������ة حياته الفل�سفي������ة، باال

547 ق.  624  �ales الي�������ضW الت������ي اهت������م ر� الت������ي اهت������م ر�اده������ا Ionic School
أنك�سيمن�������ض  �ا م.  ق.   546 610  Anaximander أنك�سيمان������در  �ا م. 

525 ق. م. بالع������ا امل������ادي الطبيعي، �اجتهد�ا يف  588  Anaximenes
 Aا�ل قال با�ل قال باأن املا ل �احد، فاالسل �احد، فاالسل �احد، فاالأ س�س� تف�سريه، �تعليل Xواهره املتعددة، �ردها اإىل اأ

.…Qƒس� ºL eات وc

dG©مæØdG :»æØdG πان  êQƒL عûس«.

❁❁

ò

 •Gس``````````````قر�

f�سا E’G »Øل�سØdG G dGو

اd �سم©ان  .Oسم©ان� dا  .O

❁
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�سياW Aرا، �الثا قال بالالfi�سياW Aرا، �الثا قال بالالfi�سياW Aرا، �الثا قال بالالfiدا، �الثا قال بالالfiدا، �الثا قال بالالfiدد،  ������ل االس������ل االس������ل االأ س�س� أ ا

قرا• سقرا• سقرا•  س اWلع �س اWلع � اساساً سي�سي� أ �الثالث قال باله������واA. �ا

Anaxagoras اجورا�������ض ساجورا�������ض ساجورا�������ض سنك�سنك� أ عل≈ فك������ر ا

فة سفة سفة اإىل  سدخل الفل�سدخل الفل� 428 ق. م. الذي اأ 500

، �هو   ، �هو  ثينا، �قال بالر� املدبرة للعا ، �هو  ثينا، �قال بالر� املدبرة للعا أثينا، �قال بالر� املدبرة للعا ا

تدع������≈ تقديرا عاليا من ستدع������≈ تقديرا عاليا من ستدع������≈ تقديرا عاليا من اأفالWون  سما ا�سما ا�

ط������و سط������و سط������و  سر�سر� أ �ا م.  ق.   347 428  Plato
. عل������≈ اأن  322 ق. م. 384  Aristotle
اته يف ساته يف ساته يف  سقرا• تخل≈ ع������ن درا�سقرا• تخل≈ ع������ن درا� قرا• تخل≈ ع������ن درا�سقرا• تخل≈ ع������ن درا�س س������وف �س������وف � ������وف �س������وف �س سالفيل�سالفيل�

لو سلو سلو  سة ال�سة ال� ة ال�سة ال�س سىل درا�سىل درا� إالعلم الطبيعي، �ان�رشف اإ إالعلم الطبيعي، �ان�رشف 

������ول س������ول س������ول اإىل تعريفات  سا الق������ومي، �الو�سا الق������ومي، �الو� ا الق������ومي، �الو�سا الق������ومي، �الو�س سن�سن� االإ

كمة  كمة خالقية املكونة من ا كمة خالقية املكونة من ا ائل االسائل االسائل االأخالقية املكونة من ا سكلية للف�سكلية للف�

أنه  �ال�سجاعة �االعت������دال �العدالة، �يبد� ا

تعداده ستعداده ستعداده  سثري ا�سثري ا� ت تاأ ت تااه  ااه  اندف������ع يف هذا اال

االأخالقي القبلي، �لي�ض باختيار معز�ل عن 

ي سي سي  سيا�سيا� يا�سيا�س س ال�س ال� أ ح������وال را تع������داده، �يف كل االستع������داده، �يف كل االستع������داده، �يف كل االأ سا�سا�

�ن رش�ن رش�ن  رش�الكات الر�ما ماركو�ض توليو�ض �سي�رش�الكات الر�ما ماركو�ض توليو�ض �سي�

43 106  Marcus Tullius Cicero
فة سفة سفة  سحد ثورة يف تاري������ الفل�سحد ثورة يف تاري������ الفل� أن������ه اأ ق. م ا

ضر�ضر�ض، �جعلها  اماA اماA اإىل االأ ماA سماA س سنزلها من ال�سنزلها من ال� أ اعندما اعندما ا

انية، باملعن≈ سانية، باملعن≈ سانية، باملعن≈  سن�سن� ياة االإ ياة االإلة �ثيق������ة با إلة �ثيق������ة با ياة االس ياة االسلة �ثيق������ة با لة �ثيق������ة با سعل≈ �سعل≈ �

قيقة  الوجودي للكلمة. �الواقع اأن اإرادة ا

اىل القي������ام باىل القي������ام باأفعاله،  حفزته م������ن الداخ������ل اإ

خالقية، �ه������و ما يعني  أف������كاره االأ إ�اإعالن ا إ�

������ا هي حقيقة  قيق������ة التي عناها اإ اأن ا

قيقة  اك من هذا فاك من هذا فاإنه رب ا أ اأخالقية، �ا

أداة  باخلري �االأخالق الفا�سلة، �جعل املنطق ا

�سال �النفع،  االأخالق التي ته������دف اإىل االإ

�كثريا ما انتقد ال�سعراA الذين يفتقر�ن اإىل 

رادة القادرة عل≈  املعرفة الوا�سع������ة، �اإىل االإ

اإدرا تعريفات الف�سائل االأخالقية، باملعن≈ 

أي�ساً اتهم ال�سيا�سيÚ باأنهم  الكلي للكلمة، �ا

م�سوؤ�لون عن انحطا• املدينة، �رمبا تكون 

أبولو Apollo من  له ا ال�سلة التي ربطته باالإ

أ�سار  ح������وال الهامة يف حيات������ه، �كثرياً ما ا االأ

اأقريطون اإىل ما دعاه الهاتف  يف fi������ا�رة 

الباWني، �ا�ستبعد اأن يكون قادرا عل≈ اخللق، 

قائق  كمة �ا �اكتف≈ ب������اأن اأعلن جهله با

خالقي������ة، ��سعي������ه الد�ؤ�ب اله������ادف اإىل  االأ

أدر اأن النبوAة التي اأعلنت  معرفتها، �اأخرياً ا

اما، �اأما  ك حكمة، نبوAة �سادقة  أن������ه االأ ا

أنها قائمة داخل نفو�سنا،  أ ا قيقة فقد را ا

�ع منهاج قائم عل≈ معرفة النف�ض، �توليد 

قائ������ق الكامنة فيه������ا، ا�ستطا´ اأن يعرف  ا

أنف�سهم. نف�سه، �اأن يعرف الكثريين عل≈ ا

�س������ارة اإىل اأن اإ�سكالية  �اإن������ه ملن الهام االإ

لهي������ة،  الهات������ف الباWن������ي Pي الطبيع������ة االإ

أنه ر�حي امليول،  ، ا أ� باأخر تعني بطريق������ة ا

�اأن البح������ث يف تكوين الع������ا املادي، �تبني 

اعتق������ادات مادي������ة يف هذا ال�سي������اق، لي�ست 

، �بطريقة  ا يتوافق مع تكوين������ه اجلوا

د�ض W Intuitionور  عقالنية اهتمت با
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اأفالWون ه������ذه النزعة التي تنطوي 

أ� القدرة  عل������≈ اإمكاني������ة الوح������ي، ا

ن�س������ات اإىل الهاتف الباWني  عل≈ االإ

أن�ساأ نظرية  Pي امل�س������در العل������وي، �ا

فالWوني������ة، عل≈ اأن اأر�سطو  املثل االأ

زا�ج ب������Ú الواقعية �املثالية، �هنا 

أثن≈ عل������≈ الب������ذ�ر املادية يف  م������ن ا

أثن≈  فكره الفل�سف������ي �Wورها، �من ا

أي�ساً.  عل≈ الب������ذ�ر املثالية �Wورها ا

�ب�س������اأن �سق������را• �اأفالWون يعرتف 

اجلمي������ع باأنهم������ا م������ن P�ي املي������ول 

اأمام  أننا  ا الر�حية، �عل≈ افرتا�������ض 

ان خليل  اPج ر�حية كاللبنا ج

1931 �ابن الفار�ض  1883 ان  ج

1234 العبا�س������ي، فاإنه ملن  1181

املتوقع اأن يف�سال �سقرا• بالدرجة 

�ىل، �اأفالW������ون بالدرجة الثانية،  االأ

�اأن يهتما مبا هو مثا ر�حي لد 

أك اأهمية لد  اأر�سطو. ��سق������را• ا

أن�س������ت اإىل الهاتف  نه ا الر�حي������Ú الأ

أ� الوحي، �انطو عل≈ هذه القدرة،  الباWني ا

�اأما اأفالWون فلعله اأقل �ساأنا يف هذه الناحية 

نه اتخذ العقالنية �سبيال للو�سول  ديدا، الأ

اإىل ه������ذه الكيفيات العلوية، يف الوقت الذي 

اتخذ فيه �سقرا• العقالنية �سبيال لتعريف 

الف�سائل االأخالقية تعريفات كلية، �التدليل 

أنها قابلة للتعليم �التلقÚ. �مثلما اتكل  عل≈ ا

�سقرا• عل≈ الهات������ف الباWني فاإن ال�ساعر 

اليونا القدمي هيزيود  

 Lived 8th Century BC ) Hesiod

اتكل عل������≈ اإلهام ربات الفن������ون الالتي 

أقم������ن عل≈ �سف������ جبل هيليك������ون، ��هبنه  ا



قôا hالÎاç الù∏ØشØ ا’ùfشا قôا hالÎاç الù∏ØشØ ا’E�ش E�ش

23 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

الق������درة عل������≈ النظ������م ال�سع������ري، �اأجرين 

ملا  الدر عل≈ ل�سانه، ��ف������ق الفيل�سوف االأ

 Friedrich Nietzsche فريدري∂ نيت�سة

له  1900 فاإن االتكال عل≈ �حي االإ 1844

ا هو ��سيلة  أبولو، اأ� �حي ربات الفنون، اإ ا

ق������ادرة عل≈ اإ�سفاA ال�رشعية �القانونية عل≈ 

بداع������ي، فالفيل�سوف �سقرا•  امل�سم������ون االإ

كمة �ال�سجاعة �االعتدال  اهتم بف�سائل ا

�العدالة، �ال�ساع������ر هيزيود اهتم بالعدالة، 

خالقية ب�سورة عامة، �فيما  �بالف�سائ������ل االأ

ديدا، رف�ض �سقرا• الرد  يتعلق بالعدالة 

أيد  عل≈ الظلم بظلم Áاثله، يف الوقت الذي ا

يام  عمال �االأ االأ فيه هيزي������ود يف ق�سيدته 

. �الواقع  الرد عل≈ الظلم بطائفة من املظا

ملا فريدري∂ نيت�سة  اأن ادعاA الفيل�سوف االأ

أبدا اأن �سق������را•  يخت الهاتف  ال يعن������ي ا

أ� اأن هيزيود  يخت اإلهام ربات  الباWن������ي، ا

������اPج ب�رشية  أننا اأمام  الفن������ون، بل يعن������ي ا

ام������ا، �عل≈  تنط������وي عل≈ ما ه������و ر�حي 

ما يدعو اإىل التاأمل ب�س������اأن اإ�سكالية الهاتف 

الباWن������ي، �الطبيعة اجلوهرية التي تربطها 

ة Pاتية  ع������ل منها خ � ، أ� الر� بالعق������ل ا

قبل اأي �سيA اخر.

رك������ة ال�سف�سطائي������ة  اد ا q�عل������≈ اأن ر

الفيل�س������وف  �سبق������وا   Sophisticism
ي������اة الب�رشي������ة  �سق������را• اإىل االهتم������ام با

ن�سا عندما اأعلنوا اأن البحث  �ال�سل������و االإ

الكوزمولوج������ي Cosmological يف اأ�سل 

أيامهم ت�سعبت  ري نافع، �يف ا الكون �Wبيعته، 

االهتمامات لد عامة النا�ض، �اأ�سب ال�سياق 

االجتماع������ي fiكوما بالقوان������Ú املو�سوعة، 

اجة القوية  ع������راف املتوارثة، �ن�ساأت ا �االأ

اإىل تعل������م اخلطابة �البي������ان، �هو ما قام به 

بالكيفيات  اهتم������وا  الذين  ال�سف�سطائي������ون 

ن�سان ا�ستخدامها، �انتزا´  التي ي�ستطي������ع االإ

������ يف منازعت������ه عليها.  ن ير حقوق������ه 

أنهم اهتم������وا بالدليل البيا  �انطالقا من ا

فلوا يف كثري من  أ الق������وي Xاهريا، فاإنه������م ا

أم  قوق م�رش�عة ا حيان، ما اإPا كان������ت ا االأ

لي�ست حائزة عل≈ ال�رشعية القانونية، �رمبا 

م.  ق.   411 481 ورا�������ض  بر�تا يك������ون 

 Georgias �جورجيا�������ض   Protagoras
ثل������Ú للحركة  أ�سه������ر  375 ق. م. ا 483

ال�سف�سطائي������ة التي ترك������ت تاأثريا كبريا عل≈ 

أنها لي�ست  م من ا الفك������ر الفل�سفي، عل≈ الر

ا اأعلنه  �ل، � حركة فل�سفية يف املق������ام االأ

 Aسيا� ن�س������ان مقيا�ض االأ ورا�������ض اأن االإ بر�تا

������ري املوج������ودة، �اأن املعرفة يف  املوج������ودة �

أ�سكالها كافة ن�سبية �ح�سية، �يف مقابل هذا  ا

االدعاA �قف �سقرا• موقفا مناه�سا، فاأعلن 

أ�  اأن املعرف������ة ينبغي له������ا اأن تكون اإWالقية ا

يقينية، �اأن تكون قائمة عل≈ ركائز عقالنية. 

يف  أم������ا جورجيا�ض فقد اكتف������≈ يف كتابه  �ا
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الطبيع������ة اأ� يف الال�ج������ود باالدعاA بعدم 

اإمكانية املعرفة التامة، فما من �سيA موجود، 

�عل≈ افرتا�ض اأن هنا ما هو موجود، فاإن 

ري قائمة، �عل≈ افرتا�ض اأن  اإمكانية اإدراكه 

، فاإن  درا هنا ما هو موج������ود، �قابل لالإ

ري  ة اإىل االخر  اإمكانية اإي�س������ال هذه اخل

ال عل������≈ تعار�ض كلي مع  �اردة، �ه������ذه ا

الط������ر الذي اأدىل ب������ه اأفالWون يف fiا�رة 

، فالب�������رش  �e Republic اجلمهوري������ة

�ن املعرفة  الذين يعي�سون يف »الكهف« يخت

�سي������ة، �عندما يغ������ادره اأحدهم باالتكال  ا

د�سية املتقدمة،  عل������≈ قدراته العقلي������ة �ا

فاإن������ه يكت�سف املثل املا�رائية، اأي مثل اخلري 

ق �اجلمال، �يرج������ع اإىل »الكهف« كي  �ا

قائق الكونية اليقينية. يب�رش �سكانه با

 ، الث������ال فالWوني������ة  االأ �اخلط������وات 

أب������دا مع املق������والت الثال التي  التتما�س≈ ا

اأدىل به������ا جورجيا�������ض، �ما م������ن �س∂ يف اأن 

د�سي������ة، �سوفي������ة  عقالني������ة اأفالW������ون ا

ان  أ�سار اإليه ج ������ا ا � ، أ� باأخر بطريقة ا

البدائع �الطرائف  ان يف كتابه  خليل ج������

������ت عن������وان »اب������ن الفار�������ض« اأن هذا  �

�سية،  ة ا ������ا�ز اخل ال�ساعر قادر عل≈ 

، �العودة  قائ������ق الق�سو �عل≈ اكت�ساف ا

اإىل دني������ا النا�������ض، �اإخباره������م به������ا، �لد 

 ، 1111 1059 مام الغ������زا  تكلمه عن االإ

 Saint Augustine  Úسط� اأ� �القدي�ض 

« يقرر  ت عن������وان »الغزا  ، 430 354

�سية  مام ال������ذي انتقل من املعرفة ا أنه االإ ا

اإىل معرف������ة املعق������والت، �هو م������ا ي�سري اإىل 

اأن اإمكاني������ة التوفيق بÚ الدي������ن �الفل�سفة 

 Úقائمة، �هو ما قام به الفال�سفة للتوفيق ب

فالWونية  االأ  Úالفل�سفت� ال�سما�ية،  ديان  االأ

ر�سطوWالي�سي������ة، كالفيل�س������وف الفارابي  �االأ

كوين������ي  االأ توم������ا  �القدي�������ض   ، 950 870

1225  Saint �omas Aquinas
ح������وال اتفق اجلميع عل≈  ، �يف كل االأ 1274

�سادة به، �مثلما حركت  امتدا �سقرا•، �االإ

قيقة هذا الفيل�سوف، فاإنها حركت  اإرادة ا

�سط������Ú الذي ت�سد للطوائف  أ� القدي�ض ا

الفكري������ة �االأخالقية املوج������ودة يف حياته. 

ا هو الفت بالفعل، اأن يقينية �اإWالقية  �

 ،Úاملغالط Úسقرا• هاجم������ت ال�سف�سطائي�

 Úسط� قيقة لد القدي�ض اأ� �اأن اإرادة ا

التي تنطوي عل≈ يقينية �اإWالقية، رف�ست 

ال�سكوكي������ة التي انته≈ اإليه������ا ر�اد اأكادÁية 

�يف   Academy of Plato اأفالW������ون 

همية،  ه������ذا ال�سياق يبد� عل≈ قدر م������ن االأ

Wالقية  التاأمل يف حقيقة انهيار اليقينية �االإ

فالWوني������ة اإىل �سكوكي������ة، �ه������و ما ي�سري  االأ

ورا�ض  اإىل اأن �سكوكية Skepticism بر�تا

، �اأ�سبحت  ق������د بلغت حد�ده������ا الق�س������و



قôا hالÎاç الù∏ØشØ ا’ùfشا قôا hالÎاç الù∏ØشØ ا’E�ش E�ش

2 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

أي�ساً ثمة اإ�سارات اإىل اأن  �سكوكية �سامل������ة. �ا

رادة �القوة،  جورجيا�������ض اهتم بالكف������ا �االإ

�هذا كل������ه يتعار�ض مع الفل�سفة ال�سقراWية 

الت������ي اهتمت بالف�سائ������ل االأخالقية، �لي�ض 

ملانية  بالقوة املعز�ل������ة عنها، �يف الفل�سفة االأ

ديثة، انطلق الفيل�سوفان ارثر �سوبنها�ر  ا

1788  Arthur Schopenhauer
 Friedrich نيت�س������ة  �فريدري������∂   1860

م������ن Xاهرة   1900 1844  Nietzsche
أنه������ا املك������ون اجلوه������ري  ا ا رادة، �اعت������ االإ

�ل منهما، دافع  ، �االأ ن�س������ا يف الكي������ان االإ

 Úخالقي������ة الزهدية، يف ح رادة االأ ع������ن االإ

ر�ستقراWي������ة  رادة االأ داف������ع الث������ا ع������ن االإ

أ�ستاPه  الفاعل������ة، �بالطبع يبق≈ جورجيا�ض �ا

 Callicles ال�سف�سطائي االخ������ر كاليكلي�ض

أبعد ما يكون  اأقرب اإىل فريدري������∂ نيت�سة، �ا

أث������ر باأفالWون  عن ارث������ر �سوبنها�ر الذي تا

ريه، �هو ما يقربه من �سقرا•. �

ر�ساد  ح������وال اهتم �سقرا• باالإ �يف كل االأ

االأخالقي، �توليد املعا الكامنة يف النف�ض 

 ، ر�ا ن�سانية، �تثقيف العقول، �تهذي االأ االإ

�يف بداي������ة الدعوة الفل�سفي������ة املاأثورة عنه، 

يطر تلميذه �رشيفون Chaerephon عل≈ 

أبولو،  له ا كاهنة معبد دلفي الناWقة بوحي االإ

ك حكم������ة، فياأتي  ا�ستف�س������ارا عم������ن هو االأ

اجلواب القائل ب������اأن الفيل�سوف �سقرا• هو 

كمة، �اأمام هذه  ك ات�سافا با كيم االأ ا

أ رحلة  ال يحتار يف اأمر هذه النبوAة، �يبدا ا

ك  ن�سان االأ البح������ث الهادفة اإىل معرف������ة االإ

������ري اأن ا�ستنطاق������ه االخرين، �من  حكمة، 

بينه������م ال�سف�سطائيÚ، ك�س������ف له ع منه 

التهكم ال�سقراWي Socratic Irony املاأثور 

أنه  أدر ا ري حكماA، �تدريجيا ا أنه������م  عنه، ا

أراده اأن  أبولو ا له ا ك حكمة بالفعل، �اأن االإ االأ

يكون رجال اإ�سالحيا يرت�سي الفقر، �حياة 

التق�س������ف الزاهدة، من اأج������ل نفع االخرين، 

م������ة باأكملها. �ثمة تغيري كبري Wارئ عل≈  �االأ

كمة فمن ناحية اقرتب اليونانيون  مفهوم ا

ديده اقرتابا عظيم������ا، عندما ادع≈  م������ن 

أ�ساتذتهم هم  ا ب������اأن   Ú������أتب������ا´ ال�سف�سطائي ا

أي�ساً اأن  أتباعه ا كم������اA، �ادع≈ �سقرا• �ا ا

كماA، �اله������ام هنا اأن مفهوم  أمثال������ه هم ا ا

 ، كمة ق������د انت�رش د�ن ري �سقرا• عن ا

كيم هو الرجل االأخالقي الذي يت�سف  فا

بالف�سائل االأخالقية، �ينطوي عل≈ املعرفية 

Wالقي������ة القطعية، �لقد توWد  اليقينية �االإ

هذا املعن≈ عندم������ا قامت الفل�سفة الر�اقية 

Stoicism �انت�������رشت، �اأ�سب������ زعما�ؤها 
زمن������ة املتعاقبة،  كم������اA موجودين يف االأ ا

ال  أم������ام ه������ذه ا مكن������ة املختلف������ة، �ا �االأ

اما ع������ن النموPج  كيم«  زالت �سف������ة »ا

حوال يبد� املفكر�ن  ال�سف�سطائي. �يف كل االأ
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ورا�ض،  أمث������ال بر�تا ال�سف�سطائي������ون م������ن ا

 Prodicus �بر�ديكو�������ض  �جورجيا�������ض، 

 Hippias of Elis هيبيا�������ض� of Ceos
أنف�سهم، ب�رشف النظر  اما زم������ام ا  Úمالك

عن تنظرياتهم الفكرية االعتقادية، �املتعلقة 

، �اإ�سكالي������ة الف�سائل  ن�س������ا بال�سل������و االإ

أ�سار ال�ساعر الر�مانتيكي  املتنوعة. �عندما ا

 Percy Shelley نكليزي بري�س������ي �سيلي االإ

مقطوع������ات  1822 يف ق�سيدت������ه  1792

كتب������ت يف �ساع������ة ح������زن قرب ناب������و اإىل 

ملا الواقعي  كم������ة، �الكات االأ افتقاده ا

 Bertolt بريخ������ت  بريتول������ت  اال�سرتاك������ي 

اإىل  1956 يف ق�سيدت������ه  1898  Brecht
أن������ه افتقد  الذي������ن �سوف يجيئ������ون بعدنا با

كم������ة باملعن������≈  أرادا ا كم������ة، فاإنهم������ا ا ا

اأقره �سق������را• �اأفالW������ون �اأر�سطو،  الذي 

أنايو�ض  �كوكبة الر�اقيÚ من اأمثال لو�سيو�ض ا

أ�ريليو�ض. �سينيكا، �اإبكتيتو�ض، �ماركو�ض ا

�ثم������ة نقا• التقاA ب������Ú الفكرين املثا 

، �الواقع������ي اال�سرتاكي، �املفكر  فالWو االأ

 1883 1818  Karl Marx كارل مارك�ض

أثن≈ كثريا عل≈ ثوري������ة بري�سي �سيلي،  Pات������ه، ا

�عل������≈ جوان معين������ة يف فك������ر اأفالWون. 

�الواق������ع اأن حكاية �سقرا• م������ع ال�سلطات 

يف زمانه، �اتهامه باإف�س������اد ال�سباب، �اإنكار 

كم  ، �ا الهة املدينة، �الق������ول بالهة اأخر

رعه  ع������دام، �رف�سه الف������رار، � عليه باالإ

 Úكاأ�ض ال�سوكران ال�سام، احرتاما منه لقوان

هم من  الد�لة، معر�فة عل≈ نطاق �ا�سع. �االأ

هذا اأن ا�سطدامه بال�سف�سطائيÚ، �النزعة 

ال�سكوكية، توا�سلت نتائج������ه مع الفيل�سوف 

 Pyrrho يلي ال�سكوكي اليونا ب������ري�ن االأ

275 ق. م. ال������ذي اأعل������ن  365  of Elis
حكام، �الو�سول  �رش�رة الكف عن اإWالق االأ

اإىل درجة ال�سكين������ة Ataraxia العقلية اأ� 

الر�حية، �راحة البال التامة، �نحن هنا اأمام 

ال  تلفة عما هو ا �سكوكية من نوعي������ة 

ورا�������ض �جورجيا�ض، فال�سكوكية  لد بر�تا

لد هذين املفكرين ال�سف�سطائيÚ، لي�ض لها 

أب������دا اأن تتوافق مع ال�سكين������ة باملعن≈ الذي  ا

يلي، �رمبا يكون امتزاج الفكر  أراده بري�ن االأ ا

ال�سقراWي القطع������ي، بالفكر ال�سف�سطائي، 

������ال، فاالأخالقية  ا ي������وؤدي اإىل ه������ذه ا

اهات  اه ال�سكينة، �هي تدفع با تدفع با

. �الالفت اأن �سكوكي������ة بري�ن التقت  اأخ������ر

أبداها خلفاA اأفالWون  مع ال�سكوكية الت������ي ا

كادÁية، �اأن �ثوقية اأفالWون  عل������≈ راأ�ض االأ

القطعي������ة، �م������ن �رائها توكي������دات �سقرا• 

الكلي������ة، انهارت بع������د قرنÚ م������ن الزمان، 

 Úاأ�سبح������ت �سكوكية من خ������الل الفيل�سوف�

 241 316  Arcesilaus أر�سي�سال��������ض  ا

 Carneades ق. م. �كارنيد�ض ال�سرييني
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الذي������ن  م.  ق.   129 214  of Cyrene
تزعم������ا اأكادÁية اأفالW������ون. �بالطبع يحيا 

الب�رش عل≈ الد�ام، يف اأزمنة قدÁة �حديثة، 

ديث بال�رش�رة،  أ� ا د�ن اأن ي������دل القدمي ا

، �يف هذه  ري �سائ عل������≈ ما هو �سائ اأ� 

أق������رب اإىل �سقرا•  ي������ام هنا من ه������م ا االأ

أي�ساً  �اأفالWون اعتقاديا، �م������ن هم اأقرب ا

أر�سي�سال��������ض �كارنيد�������ض ال�سريين������ي.  اإىل ا

ال الت������ي كان فيها  ��سق������را• انتقل من ا

، فقد �سار يف  حرفي������ا، اإىل اأحوال اأخ������ر

ياتي،  أدائه ا ربية، �اعتدل يف ا الوقائع ا

ر العدالة بنزاهة تامة، �اكت�س ميزة  �

أنه انطو  كيم، �هو ما يعني ا الفيل�سوف ا

كمة �ال�سجاعة �االعتدال  عل≈ ف�سائل ا

قيقة تقربه من النماPج  �العدالة، �هذه ا

ن�ساني������ة التي تنطوي عل≈ تكوين اأخالقي  االإ

دين������ي، �ترتق������ي من حال اإىل ح������ال، اإىل اأن 

أ� القدي�ض، بكل معن≈  ت�سل مرتبة ال�سويف ا

الكلمة.

ك������ اأهمية الذي تركه  �يبق≈ التاأثري االأ

�سقرا• عل������≈ الفل�سف������ة الالحق������ة، قائما 

أث������ريه الهائ������ل عل≈ تلمي������ذه اأفالWون،  يف تا

أف������كاره، �اأعلنه������ا يف fiا�رات  الذي تبن≈ ا

 ، اأقريط������ون � الدف������ا´  � اأ�Wيف������ر�ن 

ريها م������ن املح������ا�رات الهام������ة، �هو يف  �

اجلمهورية يتحر ف�سيلة العدالة  fiا�رة 

يف الد�ل������ة �الفرد، �يق������رر اأن قو النف�ض 

ن�سانية مكونة من القوة العاقلة �ف�سيلتها  االإ

�ف�سيلته������ا  الغ�سبي������ة  �الق������وة  كم������ة،  ا

أ�  ال�سجاعة، �القوة ال�سهوية �ف�سيلتها العفة ا

، ��سيطرة  االعتدال، �اأن تراتبية هذه القو

دن≈، يوؤمن التوازن يف  رفع عل≈ االأ عل≈ �االأ االأ

ال يف  النف�ض، �يجعلها تت�سف بالعدالة، �ا

أ� »اجلمهورية املثالية« يتفق مع حال  الد�لة ا

اكمة هي Wبقة  النف�ض الفردية، فالطبقة ا

ار�سة للجمهورية هي  كماA، �الطبقة ا ا

عمال  Wبقة اجلنود، �الطبقة التي تقوم باالأ

 ÚنWمن املوا Úرفي رفية هي Wبقة ا ا

أ�سا�ض  حرار، �اأما العدال������ة فقائمة عل≈ ا االأ

قيام كل Wبقة بالوXائف املنوWة بها، �عدم 

أبدا، �هو م������ا يعني اأن  ا�زه������ا حد�دها ا

أنها جمهورية  العدالة �سائدة يف اجلمهورية، �ا

أر�ستقراWية  أننا اأمام د�لة ا مثالي������ة. �الواقع ا

مثالي������ة قاعدتها العمل العب������ودي، عل≈ ما 

أ�سار اإليه  ا ا � ، Úالقوان يت�س يف fiا�رة 

ثل نظام  املفكر كارل مارك�ض اأن اأفالWون 

أنه فهم  الطبقات املغلقة يف م�رش القدÁة، �ا

اما د�ر تق�سيم العم������ل يف تكوين الد�لة. 

������ا�ز فيها اأفالWون  �يف املحا�رات التي 

أ�ستاPه �سق������را•، تبد� ال������ر� ال�سقراWية  ا

موج������ودة عل≈ الد�ام، فاملعرف������ة مكونة من 

�سية الباWلة، �املعرفة  املعرفة الظاهرية ا
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املا�رائية اليقينية، اأي معرفة املثل االأخالقية، 

ق �اجلمال، �هذه  �اأرفعها اأمثلة اخلري �ا

النتائ التي تو�سل اأفالWون اإليها عل≈ توافق 

م������ع اجلوهر الذي اأعلنه �سقرا•، �باملقارنة 

 ،Úورا�ض �جورجيا�ض ال�سف�سطائي مع بر�تا

همية،  تبد� الفر�قات عل≈ قدر رفيع من االأ

فاملعرفة املتعلقة باملثل هي املعرفة املعقولة 

�الواقعية �اليقينية �فق اأفالWون، �املعرفة 

أ�سار فيه  �سي������ة باWلة، يف الوقت ال������ذي ا ا

ورا�������ض اإىل اأن املعرف������ة ح�سية يف كل  بر�تا

أنه  حوال، �فيما يتعل������ق بالغيبيات اأعلن ا االأ

ري ق������ادر عل≈ معرفة م������ا اإPا كانت االلهة 

������ري موج������ودة، انطالق������ا من  أم  موج������ودة ا

الغمو�ض الذي يكتن������ف امل�ساألة، اإ�سافة اإىل 

ياة. �اأما جورجيا�ض فاإنه يتناق�ض  ق�رش ا

اما مع اأفالWون، فال�سكوكية التامة ت�سب 

أ�سطورة »الكهف« الواردة  يقينية تام������ة، �يف ا

، يع اأفالWون عن  اجلمهورية يف fiا�رة 

�سية الباWلة، �عم������ن ي�ستطيع  املعرف������ة ا

اه  التحرر م������ن اإ�ساره������ا، �االنط������الق با

د�سي������ة، التي تندفع به  املعرفة العقلية �ا

ق �اجلمال، �من  اإىل اإدرا اأمثلة اخلري �ا

ثم �سيكون قادرا عل≈ الع������ودة اإىل »الكهف« 

قائق اليقينية التوكيدية  �اإبال �سكان������ه با

القطعي������ة. �باملقارنة مع ه������ذه النتائ التي 

تو�سل اإليها اأفالWون، فاإن جورجيا�ض اأعلن 

أن������ه ما من �س������يA موجود، �يف ح������ال كونه  ا

موجودا، لن يك������ون هنا من هو قادر عل≈ 

اإدراكه، �يف حال �ج������وده �اإدراكه، لن يكون 

ة الفريدة اإىل  م�ستطاع������ا نقل ه������ذه اخل������

االخرين.

أ�س�ض اأفالWون املثالية  ح������وال ا �يف كل االأ

 Objective Idealism املو�سوعي������ة 

 Úح������ارب بفاعلية التعاليم املادية، ��حد ب�

أ اأن  املثل �الوج������ود، �بÚ املادة �العدم، �را

أ�سياAه  �سي نت������اج املثل �املادة، �اأن ا العا ا

ا يتوقف عل������≈ الزمان �املكان.  باWل������ة، �

أنها خالدة،  ن�ساني������ة اأعلن ا �ب�ساأن النف�ض االإ

أنها قادرة عل������≈ تذكر املثل املا�رائية، قبل  �ا

، �يبد� اأن فكرة  حلوله������ا يف اجل�سم الف������ا

التذكر ماأخ������وPة عن الفيل�س������وف �سقرا•، 

أ تنا�س  �اأك من هذا فاإن اأفالWون اأقر مبدا

يا يف اجل�س������م، �يف القرن  النف�ض الت������ي 

ان الذي  ان خليل ج الع�رشين اأقر اأي�ساً ج

أ املذكور، �يف كتابه  نفر من الفل�سفة، املب������دا

ت عن������وان »ابن  البدائ������ع �الطرائف �

جدر  أنها الق�سيدة االأ �سينا �ق�سيدته« يقرر ا

بتقديره، �فيها ترد اإ�سارة الفيل�سوف ابن �سينا 

1037 اإىل هب������و• النف�ض من العا  980

العلوي، �اتخاPه������ا اجل�سم مقرا موؤقتا لها. 

تهافت  مام الغزا كت  أي�ساً اأن االإ �املعلوم ا

�سطÚ تبن≈  ، �اأن القدي�������ض اأ� الفال�سف������ة

 New Platonism ونية اجلديدةWفال االأ
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 Plotinus ÚWأ�س�سها الفيل�سوف اأفلو التي ا

270 �الت������ي انبثق������ت م������ن فل�سفة  205

، ���سع اأفكارها  أ� باأخر اأفالWون بطريقة ا

يف خدمة الفكر الالهوتي الديني، �هو �ساأن 

ان اإىل التعاWف  ان خليل ج������ ال Áي������ل ج

مام  أبد تقديره لالإ ال ا معه، �اأمام هذه ا

، �احتف≈ ب������ه باأك م������ن احتفائه  الغ������زا

�سطÚ، �ما من �سيÁ Aنع اأن  بالقدي�������ض اأ�

يكون اهتمام������ه بق�سيدة ابن �سينا املذكورة، 

معز�ال ع������ن فكره الفل�سف������ي، الذي ا�ستلهم 

ت������را الفيل�سوف اليونا االخ������ر اأر�سطو. 

��فق اأفالWون ف������اإن اجلدل ال�ساعد يرق≈ 

اإىل معرف������ة املث������ل املا�رائي������ة، �اأن اجلدل 

�سياA اجلزئية  الهاب يحتوي املثل، �لي�ض االأ

ان  ان خليل ج العلوية، �عندما يق������رر ج

أرف������ع �ساأنا من اأبي الطي  اأن ابن الفار�ض ا

الع������الA املعري  أبي  965 �ا 915 املتنب������ي 

1058 فاإنه يع������ عن تكوين �سويف  973

اأ�سيل، �ما من اهتمام هنا باجلدل ال�ساعد 

، بل باملعرفة الوجدانية ال�سوفية  أ� الهاب ا

الت������ي يقدر اب������ن الفار�������ض عل������≈ اإدراكها، 

أثناA ارتقائ������ه اأ� �سعوده  �االنط������واA عليها، ا

اه م������ا هو �سم������ا�ي عل������وي، �هو لد  با

أ�سعاره، �يقدمها لعامة النا�ض،  هبوWه ينظم ا

د�ن اأن تك������ون حا�ية عل≈ �سيA با�ستثناA ما 

أبدا. ري دنيوي ا هو �سما�ي علوي �

فالWوني������ة  �ب�س������ورة عام������ة انته������ت االأ

اإىل  اأفالW������ون  �اأكادÁي������ة   Platonism
أر�سي�سال��ض  ال�سكوكي������ة م������ع الفيل�سوف������Ú ا

�كارنيد�ض ال�سرييني، �اأ�سبحت ال�سلة قائمة 

من الناحية الفل�سفية ب������Ú هذه ال�سكوكية، 

أبداه������ا الفيل�سوف بري�ن،  �ال�سكوكية التي ا

 Sectus خلف������ا�ؤه �سكتو�������ض اإمبرييكو�������ض�

�اأجريب������ا   250 200  Empricus
�الالف������ت   .Agrippa، �e Skeptic
فالWونية انتهت  اأن الوثوقي������ة اليقيني������ة االأ

أبداها  اإىل �سكوكي������ة، �اأن ال�سكوكي������ة الت������ي ا

ورا�������ض انته������ت اإىل �سكوكية تامة مع  بر�تا

جورجيا�������ض، �انقلبت اإىل توكيدات اأخالقية 

 Aثوقي������ة قطعية مع �سق������را•. �ما من �سي�

Áنع اأن يكون اندف������ا´ �سقرا• �راA البحث 

املادي يف اأ�سل الك������ون �تكوينه، ناجما عن 

كون������ه املو�سو´ الذي ا�ستح������وP عل≈ اهتمام 

أيام������ه، �انطوائه القبلي عل≈  الفال�سفة يف ا

ما هو فا�سل �عق������ال �ر�حي، �ا‚رافه 

ري �اعية، لن يكون  يف هذا التي������ار بكيفية 

له������ا اإال اأن تتال�س≈، �توؤك������د معرفته بنف�سه، 

�اإعالنه ما تنطوي عليه Pاته بقوة �اقتدار، 

مام، �هو من  �يق������Ú يتقدم باW������راد اإىل االأ

أ�سبه ما يكون مبن ينطوي عل≈  هذه الناحية ا

اعتقاد اإÁا ينتمي اإىل ديانة من الديانات، 

�بالف�سائل التي تدعو اإليها، �يتعلق يف فرتة 
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من ف������رتات حيات������ه، بفكر مغاي������ر، كالفكر 

قبة التي انت�رش  الواقعي اال�سرتاك������ي يف ا

فيها هذا الفكر انت�س������ارا �ا�سعا، ثم يرتاجع 

Áانية  عن اعتقاداته، �يتبن������≈ الف�سائل االإ

الت������ي تباركها الديانة التي ينتمي اإليها، �هو 

رب������ة اإن�سانية ماألوفة  أنن������ا اأمام  ما يعني ا

ي������اة، د�ن اأن تعن������ي ه������ذه  �عادي������ة يف ا

�س������ارة، اإ�س������اAة اإىل ر�اد الفل�سف������ة الذين  االإ

ب������د�ؤ�ا التاأمل الفل�سفي يف الطبيعة �الكون، 

أ� اإىل ر�اد الواقعي������ة اال�سرتاكية، �الواقعية  ا

Pاتها.   Socialist Realism اال�سرتاكي������ة 

�الذي ي�سرتعي االهتمام التام اأن ما يحد 

م������ن الناحي������ة اجلوانية لد ه������ذه النماPج 

ا هو توكيدات اإÁانية قطعية،  الب�رشي������ة، اإ

م من الظاهر Pي الطبيعة املغايرة،  عل≈ الر

مثلة املبكرة عل≈  �رمبا كان �سق������را• من االأ

اه  هذه الظاه������رة، فاالندف������ا´ الواعي با

الدرا�س������ات املادي������ة املتعلقة باأ�س������ل الكون 

اه  ري �ا´ با �Wبيعت������ه، ترافق مع اندفا´ 

العقالني������ة �الف�سيلة �املي������ل الر�حي، �هو 

م������ا ات�سحت ب�سائ������ره لد اإع������الن النبوAة 

ال�سادرة ع������ن كاهنة معبد دلف������ي الناWقة 

أبولو، �القائلة باأن �سقرا• هو  ل������ه ا بوحي االإ

عالن  اأحكم النا�ض، �يف حينه انطو هذا االإ

عل������≈ اأن حكمة �سق������را• اأج������در بالتقدير 

من حكم������ة ال�سف�سطائيÚ املغالطÚ، الذين 

قيقية،  كمة ا لكة ا ينبغي Wردهم من 

 Aكما الت������ي �سادها �سق������را• �اأمثاله من ا

.Úاملتاأله

أث������ريه عل≈ اأفالWون تر  �اإ�سافة اإىل تا

�سقرا• من خ������الل اأفالWون Pات������ه، تاأثريا 

�سه������ر اأر�سطو  عل≈ الفيل�س������وف اليونا االأ

ال������ذي زا�ج بÚ املادي������ة �املثالي������ة، عندما 

اأعل������ن اأن اجلزئيات ال تف������رتق عن الكليات، 

ري  �اأن �ج������ود الكليات fiايث للجزئيات، �

أ�ستاPه اأفالWون،  مف������ارق لها، عل≈ ما اأعلنه ا

�اإنه ملن املعر�ف �سخامة التاأثري الذي تركه 

ن�سانية،  اأفالW������ون �اأر�سطو عل≈ الفل�سفة االإ

دي������دا عل≈ الفل�سف������ة الو�سيطية، فاأتبا´  �

 Úديان ال�سما�ي������ة اجتهد�ا يف التوفيق ب االأ

ديان،  اأفالW������ون �اأر�سطو، �بينهم������ا �بÚ االأ

أ�سا�سا فل�سفيا متينا لها، عل≈ مر  �اأ�ج������د�ا ا

زمن������ة املتعاقبة. �فيم������ا يتعلق بالف�سائل  االأ

أر�سط������و ف�سائ������ل اليونانيÚ التقليدية  اأ�ىل ا

 ، �الدنيوي������ة يف الوق������ت Pاته، قيم������ة ك

كمة  أن������ه �قد اعتق������د بف�سائ������ل ا عل������≈ ا

�ال�سجاع������ة �االعتدال �العدال������ة، اأعلن اأن 

 ÚرفW Ú������قيقي������ة قائم������ة ب الف�سيل������ة ا

مذمومÚ، فال�سجاع������ة لي�ست يف التهور يف 

مي������دان القتال، �لي�س������ت يف اجل �الفرار، 

حوال اأقرب اإىل التهور منها  �ه������ي يف كل االأ

كيم  داA ا ������ا يت�سف ب������االأ � ، اإىل اجل
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العارف، ��فق هذا االعتبار يبد� اأن �سجاعة 

615 الذي  525 عنرتة بن �س������داد العب�سي 

اع������رتف باأنه يحتكم اإىل التدبري �االتزان يف 

حجام، هي  أ� االإ اتخاP القرار ب�سن الهجوم ا

الف�سيلة باملقارنة م������ع �سجاعة اأبي الطي 

أ�س������اد باجل�سارة املتهورة، التي  املتنبي الذي ا

تنق�������ض عل������≈ الع������د�، عل������≈ اأن فريدري∂ 

نيت�سة رفع م������ن �ساأن هذه اجل�سارة املتهورة، 

ها من مي������زات النفو�ض الكبرية، �هو  �اعت

لي�ض ب�س������دد التعريف بالف�سيلة، بل ب�سدد 

أر�ستقراWي التكوين،  التميي������ز بÚ من ه������و ا

�من ينتمي اإىل نوعية ب�رشية اأدن≈ مقاما، يف 

�سي������اق تنظرياته الفكرية. �كان الكثري�ن قد 

نه اعتاد  أبا �سجا´ فات������كا باملجنون الأ لقبوا ا

االنق�سا�������ض عل≈ الع������د� بته������ور �اندفا´، 

أبا الطي������ املتنبي قد اأدر هذه  �يبد� اأن ا

رفع من ال�سجاعة، �امتدحها د�ن  النوعية االأ

أن�ساأ �سداقة باقية مع  أ�سا�سها ا ت������ردد، �عل≈ ا

اأبي �سجا´ فات∂:

áÑX ¬ fGô bCG ‘ ≤ jô Ø dG ° † eCG

∫Ó ° V ô ª ° ù dGh á jOÉ g ¢ † « Ñ dGh

√ó ° SÉ M ¿ƒ æ ŸG ¬ Ñ ≤ ∏ j ó bh

∫É≤Y  π≤©dG  ¢†©Hh  ø£∏àNG  GPEG

É¡dh ¬ d ó H ’ ¢ û « G É ¡ H » eô j

∫É Ñ LCG ¢ û « G ¿CG ƒ dh ¬ ≤ ° T ø e

áÑWÉb ¿É© ° û dG ƒ HCG m É ° T ƒ HCG

∫GƒgCG AÉ «¡dG øe ¬à  ∫ƒg

������ال لي�ض االدع������اA باأن  أم������ام هذه ا �ا

ا  مكانية،  أر�سط������و  يتنب������ه اإىل ه������ذه االإ ا

يقل������ل من �س������اأن تنظرياته ب�س������اأن الف�سيلة، 

فهي حالة نادرة عل≈ ما يبد�. �لكن عندما 

يتطرق البح������ث اإىل ف�سيلة »االعتدال« عل≈ 

�سبيل املث������ال، فاإن الف�سيلة تتمثل يف الر�ية 

�التدبر، �لي�������ض يف االندفا´ �راA ال�سهوات 

�سي������ة اندفاع������ا قوي������ا، اأ� يف التزه������د  ا

������ا ي�سرتعي االهتمام حقا،  ال�سامل، �اإنه 

أبو ما�سي  اأن ينتق������د ال�ساعر اللبن������ا اإيليا ا

العنقاA هذين  1957 يف ق�سيدته  1889

 ، أ� باأخر هما بطريق������ة ا الطرف������Ú، �يعت

:ÚيلتPاأ� هما ر Úمرفو�س
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أبو ما�س������ي يتحر ال�سعادة، �هو  �اإيليا ا

أر�سط������و، فقد اعت ال�سعادة الغاية  ما اأقره ا

ادا بÚ الف�سيلة �بينها،  ، �اأقام ا الق�سو

فال�سع������ادة قائمة عل≈ ركيزة الف�سيلة، �هي 
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ديدا، �اإ�سافة اإىل   Aا يتمتع به الف�سال

هذا اأعلن اأن ف�سيلة التاأمل النظري املجرد 

�ل،  ، اأي يف املحر االأ قيقة الق�سو يف ا

أ�سكال الف�سائل، �هو هنا يتالق≈  هي اأرفع ا

أي�ساً اهتم  مع اأفالWون، �يبد� مثاليا حقا. �ا

أ�سها عاWفة  ن�سانية �عل������≈ را بالعواW������ف االإ

�سدقاA اأن يت�ساركوا  »ال�سداقة« �Wال������ االأ

، �اأن يتعا�نوا يف كل  ت������را ف������را �االأ يف االأ

رار اأكادÁي������ة اأفالWون،  �سي������اA. �عل≈  االأ

 Lyceum أ�س�������ض اأر�سطو مدر�س������ة اللقيوم ا

التي Xلت قائمة ثمانية قر�ن، �توىل اأمرها 

بعد اأر�سطو فال�سفة من اأمثال ثيوفرا�سطو�ض 

eophrastus� �اأ�دامو�������ض الر�دي�س������ي 
اأن  �الالف������ت   .Eudemos of Rhodes
فكر اأر�سطو انطو عل������≈ ما هو مادي �ما 

، �اأن امل�سائPeripatetics Ú من  هو مثا

 270 305 الالمب�ساكو�سي  �سرتات������و  اأمثال 

اه املادي فيها، �عندما  ق. م. W������ور�ا اال

أثنت عل≈  Xهرت الواقعية اال�سرتاكية املادية ا

 Úاجلوان������ املادية يف فل�سفة اأر�سطو، يف ح

ديان عل������≈ اجلوان املثالية،  أتبا´ االأ أثن������≈ ا ا

أنها تع عن ر� فل�سفة اأر�سطو، باأك  أ�ا ا �را

. أية جوان اأخر ا تع عنها ا

أ�س�������ض  �اإ�ساف������ة اإىل م������ا �سل������ف Pك������ره ا

 Aristippus أري�ستيبو�������ض  ا الفيل�س������وف 

أي�ساً  355 ق. م. �هو تلميذ �سقرا• ا 435

ا  � Cyrenaicism املدر�سة القورينائية

�سية هي اخلري، �اعتقد  اأعلن������ه اأن املتعة ا

�سية، �اأقر اأخريا املتعة  من ناحية نظرية با

العقلية، �قال باأنها اأعظم النعم باملقارنة مع 

�سي������ة، �نحن اأمام اندفا´ الفل�سفة  املتعة ا

أبدا، �الواقع  ري منتظر ا اه  ال�سقراWية با

اما، �عا�ض  أنه تخل≈ عن املت������ع الدنيوية  ا

حي������اة تق�سفية زهدية، �ما م������ن �سيÁ Aنع 

اه ما  أري�ستيبو�ض ق������د ارتك�ض  اأن يك������ون ا

ه نق�س������ا يف الفكر ال�سقراWي، فاملتعة  اعت

أنه  �ساأن قائم، �ما من اإمكانية لتجا�زه، عل≈ ا

Wال باالعتدال، �ادع≈ اأن هنا من املتع 

العقلية ما هو اأرفع قيمة من املتع اجل�سدية 

املاأدبة التي  املاألوفة، �املعلوم اأن fi������ا�رة 

 ، أن�ساأها اأفالWون، تد�ر حول م�ساألة ا ا

�اأن امل�سارك������Ú فيها يقدم������ون اراA متنوعة، 

ي �سقرا•  مكانيات، �فيها ين تط������ال كل االإ

للدفا´ عن ا باملعن������≈ الذي يلتقي فيه 

ت �سيطرتها  مع الف�سيلة، �يك������ون �اقعا 

 Epicurus أبيقور�������ض ام������ا. �يب������د� اأن ا

270 ق. م. تاأثر باأري�ستيبو�ض عندما  341

أن�س������اأ فل�سفته القائلة ب������اأن املتعة خري، �االأ  ا

�������رش، �فيما يتعل������ق باالعتق������ادات الطبيعية 

تاأثر بالفيل�سوف اليونا االخر دÁوقريط�ض 

370 ق. م. �رمب������ا  460  Democritus
أبيقور�ض  أ الدار�س������ون اأن رب فل�سف������ة ا را
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، عل≈ اأن التاأمل  ري �سائ بفل�سفة �سقرا• 

يف التط������ورات الفكري������ة، �قي������ام الطاقات 

ن�سانية املتنوع������ة بالتعبري عن مكنوناتها،  االإ

باالت������كال عل������≈ املفكرين املقتدري������ن الذين 

، �يتابعون امل�ساريع  ن�سا يتاأملون الواقع االإ

الفل�سفي������ة الت������ي اWلعوا عليه������ا، �يطورنها 

جدر  اه������ات  تطاأها من قب������ل، هو االأ با

باالعتب������ار ال������ذي ينط������وي عل������≈ اإمكاني������ة 

أبيقور�������ض �اأفكار  أف������كار ا قي������ام توفيق بÚ ا

������م من التباين الظاهري  �سقرا•، عل≈ الر

أبيقور�������ض اهتم بالف�سائل  الكب������ري بينهما، �ا

ها جواريا ت�سع≈ يف خدمة  االأخالقية، �اعت

�سية اأقل �ساأنا من  أ اأن املت������ع ا املتعة، �را

املتع العقلي������ة، �اأن راحة البال القائمة عل≈ 

اختزال الفاعلية الب�رشية، يوفر متعة �سلبية 

�سية، �اأك من  يجابية ا اأجد من املتعة االإ

�رشار  ا يجل االأ خرية  هذا ف������اإن املتعة االأ

ن�سا يف اأحيان كثرية. �فيما  اإىل الكي������ان االإ

دي������دا، اندفع  يتعل������ق بال�سه������وة اجلن�سية 

أبيقور�ض ال�ساعر الر�ما لوكريتيو�ض  تلميذ ا

�سادة  اه االإ 55 ق. م. با 99  Lucretius
ا قد توؤدي اإليه من اأ�رشار  بها، �التحذير 

هم من هذا اأن  ا�زت حد�دها، �االأ اإن هي 

فالW������و ترتاجع اأهميته،  ا باملعن≈ االأ

�ي�سب������ الرتكيز عل≈ ال�سه������وة املعز�لة عن 

، �الهدف هو راح������ة البال،  ������ عاWفة ا

داA يبد� من  �عدم تكدير النف�������ض، �هذا االأ

أنه  ري اأخالقي، عل≈ ا منظور عريف تقليدي، 

 Aأدا م������ن منظور براجماتيكي عمل������ي، يبد� ا

ريبة من اخلري، ما دام  ينطوي عل≈ نوعية 

لوكريتيو�������ض الذي اأقره، انتف������ع به، �ما دام 

. �يف  اأمثال لوكريتيو�������ض موجودين يف العا

حوال يبد� اأن عواWف ا العنيفة  كل االأ

أ�سار اإليه  ������ا ا ت�ستن������زف الكائن الب�رشي، �

فالWو  نكليزي االأ ال�ساعر الر�مانتيكي االإ

بري�سي �سيلي اأن Wاقة ا هي الطاقة التي 

ت�ستبط������ن الكون كله، �هذا االعتبار يفرت�ض 

اأن عاWفة ا �سابق������ة عل≈ ال�سهوة، �يف 

اأد�ني�ض يق������رر اأن عاWفة ا  ق�سي������دة 

ن�س������ا �تدمره اأخريا،  ت�ستن������زف الكيان االإ

أي�ساً، عل≈  خر ا �هو ما تفعله بالكائنات االأ

عندما يتحط������م امل�سبا  أن������ه يف ق�سيدة  ا

ا�زت حد�دها  يقرر بو�سو اأن العاWفة 

ري عقالنية، �ما  عل≈ ما يظهر، �اأ�سبحت 

ن�سا ينبغي له  دام كل �س������يA يف الكي������ان االإ

ت �سيطرة العقالنية، فاإن  اأن يكون �اقعا 

العقل الذكي �سوف ي�ستهزئ بعواWف ا 

العنيف������ة، �الق������ادرة عل≈ ا�ستن������زاف الكيان 

مكان  ، �الظاهرة Pاتها �سيكون باالإ ن�س������ا االإ

ان خليل  ر�سدها لد الكات������ اللبنا ج

: م�ض باالأ ان يف ق�سيدته  ج
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�ه������ذا الط������ر يتعار�ض مع م������ا اأعلنه 

مل������ا ارثر �سوبنه������ا�ر ب�ساأن  الفيل�س������وف االأ

، فقد اعت ال�سهوة اجلن�سية  ������ عاWفة ا

أ�لي������ة، �العواWف ثانوية �نا�سئة عنها، �هو  ا

رادة الكونية العمياA التي تهيمن  القائل ب������االإ

، �اإن  ن�س������ان، �كل �س������يA يف الع������ا عل������≈ االإ

ان  ان خليل ج ا�ست�سعار بري�سي �سيلي، �ج

ري عقال يف اندفاعهما العاWفي،  ملا هو 

يوحي باأن فكرة ارثر �سوبنها�ر لي�ست ب�سيطة، 

������ا ي�ستطي������ع الدار�������ض االعرتا�ض عليه  �

د�ن تاأمل اأ�سي������ل. �يف هذا ال�سياق ا�ستبعد 

 Aال باالكتفاW� ، لوكريتيو�ض عاWفة ا

 ، داA عقال �سية، �اأعلن اأن هذا االأ باملتع ا

ز عندما تتدخ������ل االأخالق  �سكالي������ة ت������ �االإ

العرفية يف هذا امليدان، �هي القائلة باأ�لية 

العاWفة، �ثانوية ال�سهوة، ��فق هذا املعيار 

ان  ان خلي������ل ج ف������اإن بري�سي �سيل������ي �ج

ري  اأخالقيان، �ارثر �سوبنها�ر �لوكريتيو�ض 

اأخالقي������Ú، �هذه النتيج������ة تك�سف ق�سورا 

������ا ه������و الفت يف  يف املعي������ار املذك������ور. �

�يجي  بيت ال ر�زمر للكات ال م�رشحية 

1828  Henrik Ibsen ي اإب�س������ن ه������

املنبوPة للكات الهندي  1906 �م�رشحية 

 Rabindranath ������ور  Wا رابندران������ات 

1941 ا�ستن������كار ال�سهوة  1861  Tagore
أ�لي������ة بالقيا�ض اإىل  عندما تطغ������≈، �تكون ا

، �الكاتبان ي�سريان اإىل �سعور  ������ عاWفة ا

������ال، باأنهم  النم������اPج الب�رشي������ة يف هذه ا

ري  � ،Aت �سيط������رة اإرادة عميا������ �اقعون 

 Aعل من ادعا قيق������ة  عقالني������ة، �هذه ا

 ،Aرادة الكونية عميا ارثر �سوبنها�ر ب������اأن االإ

�اأن ال�سهوة قادرة عل≈ تخليق عاWفة ا 

أبعاده. �اإPا  ادعاA قاب������ال للفهم، �التاأمل يف ا

�سية  كان اأفالW������ون ق������د قال باملعرف������ة ا

أنه  د�سية، �ا املتغ������رية، �املعرفة العقلي������ة ا

 ÚنWسية بالقا� رمز ملن يكتفون باملعرفة ا

يف »كه������ف« �ملن امتلكوا القدرة عل≈ التحرر 

������اه املعرفة  م������ن اإ�ساره������ا، �االنطالق با

ق  د�سية، �اإدرا مثل اخلري �ا العقلية ا

نبياA، فاإنه اأبق≈ عل≈  �اجلمال، بال�سعراA االأ

ال�سل������ة بÚ نوعي املعرف������ة، اأي بÚ الكهف 

�املثل املا�رائي������ة، فالذين اأدركوا هذه املثل، 
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ينطلقون م������ن »الكهف« �هم يع������ود�ن اإليه 

أبيقور�ض فقد اأعلن اأن  أما ا ، ا �سال بهدف االإ

املتعة هي اخلري، �اأن فقدان االأ اأف�سل من 

انقطاعه، اأي اإن املتع العقلية اأثمن من املتع 

أري�ستيبو�ض يف هذه  �سية، �هو يلتقي مع ا ا

اه زهدي  أنه تق������دم با الناحي������ة، �الواقع ا

رادية كلها،  م������الAات االإ مطرد ياأتي عل≈ االإ

داA االأخالقي  �ه������ذا النه������ يتوافق م������ع االأ

أ� ال�سوفية  الفا�سل الذي يرنو اإىل القدا�سة ا

أ�سكالها �الالفت اأن ال�سري يف Wريق  باأرق≈ ا

أبيقور�ض  رادة لد ا زهدي يوؤدي اإىل اأن قطع االإ

ال يرتافق م������ع اختبارات تنتمي اإىل القدا�سة 

أ�سكالها. أ� ال�سوفية باأرفع ا ا

ح������وال ثمة اخت������الف عظيم  �يف كل االأ

بÚ ه������ذا الفيل�سوف، �زعيم الديانة البوPية 

563  Gautama Buddha اPوتاما بو

�ل خري، �ال�سكينة  483 ق. م. فاملتعة لد االأ

 Aأثنا عظم، �ا أ� انقطا´ املعاناة هو اخلري االأ ا

رحل������ة االرتقاA اجل������وا تك������ون الف�سائل 

جواريا ت�سع������≈ يف خدمة املتعة، �يف املقابل 

وتاما ب������وPا املتع باأنواعها، �اكت�سف  اخت 

أن������ه  ي�ستطع اإدرا ال�سع������ادة �اخلال�ض،  ا

حوال، �هو ما  �ا�ست�سع������ر املعان������اة يف كل االأ

يطا جياكومو  أ�سار اإليه ال�ساعر �املفكر االإ ا

1798  Giacomo Leopardi ليوباردي

ديدا يف  املحا�رات � 1837 يف موؤلف������ه 

�نو  بÚ ماالم املحا�رة التي حملت عنوان 

وتاما بوPا اتكل اأخريا  �فارفاريللو عل≈ اأن 

خالقي������ة، �ا�ستنكر املتع  عل≈ الف�سائ������ل االأ

ر�ض،  �سية، �اأدر النريفانا عل≈ هذه االأ ا

أبيقور�������ض الذي عان≈ م������ن االم الكلية  أما ا ا

 Aأ�سار اإىل �جود االلهة ال�سعدا حة، فاإنه ا امل

ري منظ������ورة، د�ن اأن تتدخل يف  يف ع������وا 

�سوؤ�ن الب�رش، �هذه االلهة ال�سعيدة تتما�س≈ 

ام������ا مع فكرة النريفان������ا البوPية، �ما من 

أبيقور�ض قد اأعاقت  �سيÁ Aنع اأن تكون االم ا

اه ال������ذي اأقره، �اأبقت عل≈  تقدمه يف اال

، �اأملت عليه فك������رة االلهة  اإح�سا�سه ب������االأ

. �اإن  ال�سعي������دة املوجودة ما �راA ه������ذا العا

ياة  �سي������ة، �االنتهاA با االبت������داA باملتع ا

الزهدية التق�سفية، اأف�سل من التنكر للمتع 

�سي يف فرتة  راA ا �سية، �الوقو´ يف االإ ا

متاأخرة، �ما من اإ�سارة اإىل اأن �سقرا• اخت 

ال، لكنه عا�ض حياة تق�سفية زاهدة،  هذه ا

�تز�ج يف �ق������ت متاأخر، �البط������ل الر�اقي 

هرقل Heraclius يف بداية حياته الرا�سدة، 

اختار Wري������ق الف�سيلة، �رف�������ض ال�سري يف 

ب�س �ساأنا،  ي�رش من������اال، �االأ Wريق املتعة االأ

عم������ال البطولية الفا�سلة �اجلبارة  �قام باالأ

ري �اعية،  يف الوق������ت Pاته، �يف هذا اإ�سارة 

اإىل قوة ال�رش اجلبارة، �القوة التي ينبغي اأن 

ن�سان اخلري كي يقدر عل≈ قهر  يت�سل بها االإ
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أ�سار اإلي������ه ال�ساعر هيزيود  ا ا �������رشار، � االأ

اأن الطري������ق املوؤدي������ة اإىل الف�سيل������ة �عرة، 

أن�ساأها يف مد fiمد  �يف ق�سيدت������ه الت������ي ا

أ�س������ار ال�ساعر العبا�سي  ب������ن حميد الطائي، ا

������ام اإىل �عورة Wبع������ه، �انطوائه عل≈  أبو  ا

�سيل، عل≈  يثاري االأ الف�سيلة، �ا�ستعداده االإ

ال لد الفيل�سوف �سقرا•،  ما هو عليه ا

ديان ب�سورة عامة: أتبا´ االأ �لد ا
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عل≈ اأن البطل هرقل الذي رف�ض Wريق 

املتعة، ا‚رف �راAها يف ميقات تال، �عادة 

ما يتم اإ�سقا• هذا اال‚������راف �ا�ستبعاده، 

بقاA عل≈ ات�سافه بالف�سائل االأخالقية،  �االإ

ا هي  قيقة اأن عودة هرقل اإىل املتعة، اإ �ا

أي�ساً  عودة اإىل ما اكتنف حياته من نق�ض. �ا

خالقي������ة اجلبارة،  عم������ال االأ رمب������ا تكون االأ

ناجمة ع������ن ا�ستبعاد املتعة، �م������ا من اإ�سارة 

اإىل اأن هرقل �سق اأخالقيا، �اأك من هذا 

فاإن ا‚رافه �راA املتع������ة يبد� ا�ستكماال ملا 

هو ناق�ض يف كيانه، �ا�ستخفافا بهذا النق�ض 

ا هو �اقع يف نطاق  ا�زه  الذي لن يكون 

م������كان، �هذا تناق�������ض �سيطر عل≈ الفكر  االإ

ن�سا مدة اأWول من الالزم عل≈ ما يبد�،  االإ

دع≈ لالهتمام اأن ينطوي اختيار Wريق  �االأ

الف�سيل������ة عل≈ ا�ستنكار املتع������ة، �الوقو´ يف 

ري اأخالقية،  حبائل الغرام بطريقة تب������د� 

 Aأدا �هو ما حد لل�ساعر هيزيود، عل≈ اأن ا

�سق������را•، �ز�اج������ه يف ميق������ات متاأخر، من 

أة قليلة ال�ساأن، يقربه من البطل هرقل،  امرا

�هو ما انتبه اإليه الر�اقيون الذين امتدحوا 

ف�سائل������ه، �ميزات������ه املتنوع������ة، �مواقفه يف 

مراحل حيات������ه كلها، �اتخ������ذ�ه اإماما لهم، 

برز عل≈ الظاه������رة املذكورة، هي  �املثال االأ

ال�ساعر اليونا القدمي هيزيود الذي توخ≈ 

النفع، �انتقد املت������ع باأنواعها، �انطالقا من 

موقفه هذا، رف�ض ت������را ال�ساعر اليونا 

قدم هومري��ض  االأ

 (Lived 9th Century BC) Homer
 ، أ ال������ذي يتوخ������≈ املتع������ة عل������≈ م������ا را

�كمثل������ه �ق������ف اأفالWون موقف������ا �سلبيا من 

�سال  هومري��ض، �هو ال������ذي �سع≈ �راA االإ

مانة الفكرية  �النف������ع �لي�ض �راA املت������ع. �االأ

كمل،  ت�ستدعي التاأم������ل �اإدرا ال�سواب االأ

فالWونية،  فكار االأ �سعار الهيزيودية، �االأ فاالأ

تع عن الف�سائ������ل االأخالقية �املا�رائيات 

التي ترتب������ بها ارتباWا �ثيق������ا، �هيزيود 
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ام������ا، بل  �اأفالW������ون  يتنك������را للمتع������ة 

ت �سيطرة الف�سيلة. �من  جعالها �اقعة 

ناحية اأخر ا�ستهدف هومري��ض التعبري عن 

رادية، �الف�سائل املتفرعة  ر�ستقراWية االإ االأ

ا ا�ستهدف املتعة، �ما من اأحد  عنها، باأك 

ي�ستطيع االدعاA عل≈ �سبيل املثال اأن �ساعرا 

 627 530 كاجلاهلي زهري بن اأبي �سلم≈ 

توخ≈ النفع، �اأن �ساع������را كالعبا�سي املتنبي 

أننا اأمام  قيقة تك�سف ا توخ≈ املتعة، �هذه ا

أب������داه هيزيود �اأفالW������ون، �اأك من  يز ا

ه������ذا اأمام تناحر بÚ هيزيود �اأفالWون من 

. �يف  ناحي������ة، �هومري��ض م������ن ناحية اأخر

نكليزي  العÚ بالع������Ú للكات االإ م�رشحية 

 William Shakespeare ليم �سك�سبري�

، يحي������ا نائ������ الد�ق اأ‚لو  1616 1564

حي������اة زهدي������ة فا�سل������ة �رشيف������ة، �يقع يف 

�سي يف ميقات  ������راA ا حبائل الغرام �االإ

تال، �يفقد مكانت������ه، �ي�سعر باخلزي، �باأن 

ثم. �عندما انت�رشت الديانة  �رشفه تلط باالإ

أ�ر�ب������ة اWل������ع ر�اده������ا عل≈  امل�سيحي������ة يف ا

ا اأعلنه ر�بري جو  الفل�سفات املوجودة، �

ثلت �سيئا م������ن كل الفل�سفات ما عدا  أنها  ا

أبيقور�ض، الت������ي راأت اأن املتعة هي  فل�سف������ة ا

اخلري، عل≈ اأن املفكرين االأخالقيÚ اأدركوا 

فاله، �يف القرن  اأن املتعة �س������اأن ال ينبغي اإ

�سقف الفرن�سي بيري  ال�سابع ع�رش امت������د االأ

1592  Pierre Gassendi جا�سن������دي 

أبيقور�ض �م������ا اأدىل به ب�ساأن املتعة.  1655 ا

فالWو من  �من ناحي������ة اأخر يتق������دم االأ

معرفة ح�سية اإىل معرفة عقلية حد�سية، د�ن 

اأن تكون ال�سلة بÚ املعرفتÚ قد بلغت حدا 

قيقة،  تنقطع عن������ده، �باملقارنة مع هذه ا

ي������اة الزهدية،  اه ا أبيقور�ض با يتق������دم ا

رادة �مكنوناتها، �هو الذي  اه قطع االإ �با

اأعل������ن اأن االلهة تعي�ض يف ع������ا خا�ض بها، 

أنها �سعيدة  د�ن اأن تتدخل يف �سوؤ�ن الب�رش، �ا

يف عاملها، �ثمة انقط������ا´ لل�سلة بÚ الواقع 

، يف اأق�س≈ درجات تقدمه،  ن�سا الذاتي االإ

�بÚ حال االلهة، �ثمة اإدرا ملا تنطوي عليه 

ياة من معاناة، �اإ�سارة اإىل اإمكانية �جود  ا

 ، �سع������ادة لد الهة موج������ودة يف عوا اأخر

ا ي�سيطر  �ثمة فارق بÚ اأن تكون الف�سائل 

عل≈ املتع لد �سقرا• �اأفالWون، �اأن تكون 

أبيقور�ض. جواريا ت�سع≈ يف خدمتها لد ا

أث������ر �سق������را• عل≈  �اإ�ساف������ة اإىل ه������ذا ا

435  Antisthenes أنتي�ستين�ض تلميذه ا

أ�س�������ض املدر�سة الكلبية  370 ق. م. ال������ذي ا

أ� الكليات  Cynicism �انتق������د فكرة املثل ا
فالWونية، �اعتق������د باجلزئيات �حدها،  االأ

�سارة،  ‚ازات التي تاأتي بها ا أ باالإ �ا�ستهزا

ن�سان باأن يكتفي  ، �Wال االإ �بالرتف �البذ

�رشار  ياتية ال�رش�رية، مع االإ باملتطلبات ا
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أ بع�سهم  خالقية، �رمبا را عل≈ الف�سيلة االأ

درت من ال�سف�سطائية، انطالقا  اأن الكلبية 

أنها اكتفت باجلزئيات، �هو �ساأن يتعار�ض  من ا

قيقة  م������ع ر� الفل�سف������ة ال�سقراWي������ة، �ا

أق������رب اإىل فل�سفة �سقرا•، �ما  اأن الكلبي������ة ا

من راب جوهري يربطه������ا بال�سف�سطائية، 

�رشار  ي������اة الزهدي������ة �التق�سفي������ة، �االإ فا

دن≈ من  د االأ عل≈ الف�سيل������ة، �االكتفاA با

ن�سانية، التي يدعوها بع�سهم  املتطلب������ات االإ

 Úيوانية، لكونه������ا م�سرتكة ب املتطلب������ات ا

عل   ، خ������ر ية االأ الب�������رش �الكائن������ات ا

ال�سلة ب������Ú الكلبية �اأفكار �سقرا• عميقة. 

 ،Úأثر�ا تاأثريا حا�سما عل≈ الر�اقي �الكلبيون ا

 Úأثر عل≈ كوكبة الر�اقي �ما من �سف�سطائي ا

ي������اة الفكرية  الذي������ن Xهر�ا عل≈ م�رش ا

بقوة �اقتدار، �الذين تلقوا تاأثريا �سقراWيا 

ع اأفالWون �اأر�سطو، �اأك من هذا فاإنهم 

�ا الفيل�سوف �سق������را• اإماما اأخالقيا  اعت

كمة  لهم، مل������ا ات�سف ب������ه من ف�سائ������ل ا

أي�ساً تلق≈  �ال�سجاعة �االعتدال �العدالة. �ا

الر�اقي������ون تاأثريا من الفيل�س������وف اليونا 

 483 544  Heraclitus هرياقليط�������ض 

ق. م. عندما يتم التط������رق اإىل اعتقاداتهم 

ب�س������اأن الكون �تكوينه، �هو الفيل�سوف الذي 

اعتقد بالعق������ل �ال�س������ري�رة، ��حد بينهما 

�سداد،  �بÚ الوج������ود، �تكلم عن �������رشا´ االأ

أن������ه اأبق≈ عل≈  ، عل≈ ا ������م الكو �عن التنا

اخل������ري �ال�رش كليهما، �اع������رتف بوجودهما 

عل≈ الد�ام، �يف هذا اإ�سارة تبد� ت�سا�ؤمية، 

عل≈ خالف النزعة الر�اقية التفا�ؤلية. �كان 

264 ق. م.  336  Zeno الفيل�سوف زينون

ا هو ماأثور  أ�س�������ض املذه الر�اقي، � قد ا

عن������ه، حكمت������ه العظيمة الت������ي ترافقت مع 

قدراته اجلبارة عل≈ �سب القوتÚ الغ�سبية 

م م������ن اأن اأفالWون  �ال�سهوي������ة، �عل≈ الر

أ�س������ار اإىل ات�ساف م������زاج �سقرا• باالتزان،  ا

أنه عان≈ من انفجارات  فاإن هنا من ادع≈ ا

ريب������ة، �اأن �سبطه لنف�سه انطو  �سبية 

عل≈ �رشا´ جوا مو�سول، �يف الوقت الذي 

بدت فيه������ا الر�اقية مع الفيل�سوف كليانت�ض 

232 ق. م. يف W������ور  331  Cleanthes
الرتاجع بعد �ف������اة موؤ�س�سها زين������ون، فاإنها 

اكت�سبت قوة دافعة اأمكنتها من اال�ستمرارية، 

أث������ري يف الفكر  �اكت�س������اب القدرة عل������≈ التا

، بو�ساWة الفيل�س������وف كري�سيبو�ض  ن�س������ا االإ

205 ق. م. ال������ذي  281  Chrysippus
امتل������∂ قدرة هائلة عل≈ اجلدل. �املعلوم اأن 

الر�مان اهتموا بالتيارات الفل�سفية اليونانية 

بيقوري������ة  ، �ه������ي ال�سكوكي������ة، �االأ الك������

 Stoicism الر�اقي������ة� Epicureanism
فالWونية  يف الوقت الذي حافظ������ت فيه االأ

 Aristotelianism ر�سطوWالي�سي������ة  �االأ
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تب������ا´ امل�س������ا�ؤ�ن Peripatetics عل������≈  �االأ

�جوده������م �تاأثريه������م، عل������≈ اأن الر�م������ان 

ا‚ذبوا اأك ما ا‚ذبوا اإىل الر�اقية، �من 

قبة الر�مانية،  ك اأهمية يف ا اأقطابها االأ

 ، 138 50  Epictetus اليونا اإبكتيتو�ض

 Lucius أنايو�ض �سينيكا �الر�ما لو�سيو�ض ا

 ، 65 م. ق.   4  Annaeus Seneca
 Marcus أ�ريليو�ض  ا ماركو�ض  اWور  م �االإ

، �ه������وؤالA جميع������ا  180 121  Aurelius
أثن������وا عل≈ �سقرا• ثناA عاW������را، �كثريا ما  ا

أ� تتلمذ�ا عل≈ فيل�سوف كلبي �اخر  أث������ر�ا ا تا

أ�سار باهتمام اإىل  �ل ا ، فاالأ أ� اأفالWو ر�اقي ا

 Diogenis، �e Cynic الكلبي Úديوج

، �الث������ا اإىل دÁرتيو�ض  323 ق. م. 404

أك������ م������ا ه������و ماأثور عن  Demetrius. �ا
رية قائمة عل≈  اإبكتيتو�ض اعتقاده ب������اأن ا

رة الت������ي ال ي�ستطيع  االعتق������اد بالنف�ض ا

������رة، �القدرية  رادة ا اأح������د اإيذاAها، �باالإ

Pعان العقال ملا  Fatalism التي تعني االإ
ق������دار، �الواقع اأن مفاهيم القدر  تاأتي به االأ

لهية �العقل ترتب ارتباWا �ثيقا  �العناية االإ

أنايو�ض  ا دعا اإليه لو�سيو�ض ا بالر�اقي������ة. �

، �اإدرا حالة  �سيني������كا التح������رر االنفع������ا

ال�سكين������ة التي ب�������رش به������ا الفيل�سوف بري�ن 

يل������ي يف �سياق �سكوكي، �ب�س������ورة عامة،  االأ

اهتم الر�اقيون جميعهم بالتحرر االنفعا 

أ� الب������الدة �ما يدع������≈ بال�سكينة، بدرجات  ا

متفا�تة، �هم قال������وا بالعي�ض �فق الطبيعة، 

اأي �ف������ق العق������ل الكلي، �املوج������ود لد كل 

اإن�س������ان، �يبد� اأن ارتبا• كلمة »الفيل�سوف« 

ل≈ باأف�س������ل ما يكون  أ�������ض،  برباW������ة اجلا

أ�ريليو�ض فقد امتل∂  لديهم. �اأما ماركو�ض ا

أ�س������ار اإليه������ا اأر�سطو كلها،  الف�سائ������ل التي ا

اWورا،  �اأهم م������ا يف حيات������ه اأن كون������ه اإم

�قائدا حربيا ��سيا�سيا،  يوؤثر عل≈ ات�سافه 

كم������ة �ال�سجاعة �االعت������دال �العدالة،  با

هم  لم، �االأ ريحية �املر�Aة �ا اإ�سافة اإىل االأ

أنه امتل∂ القدرة عل≈  من هذا �فق اأر�سطو ا

التاأمل العقلي النظ������ري املجرد، �اإدرا ما 

دعاه بال�سعادة املطلقة، التي هي �قف عل≈ 

قيق������ي. �مرة اأخ������ر تبد�  الفيل�س������وف ا

، �هو  الكلبي������ة �ال�سقراWية جنب������ا اإىل جن

ما يوؤكد عالمات التطابق بينهما يف جوان 

ا يقال عن ديوجÚ الكلبي تلميذ  متعددة، �

أنه اندفع باعتقادات  أنتي�ستين�ض، ا الفيل�سوف ا

كنة،  أ�ستاPه �اأخالقياته اإىل اأق�س≈ درجة  ا

اما، د�ن  أن������ه عا�ض يف برميل، �تزه������د  �ا

أ�  اأن يرتافق تزه������ده مع اعتقادات اإÁانية، ا

حوال  فالWونية. �يف االأ اعرتاف بالكليات االأ

جميعها، تر الفيل�س������وف اليونا �سقرا• 

فالWوني������ة،  أث������ريا عل������≈ ال�سكوكي������ة، �االأ تا

بيقورية،  ر�سطوWالي�سية، �الر�اقية، �االأ �االأ

�كل ه������ذه التيارات الفل�سفية ما تزال قائمة 

يف العا بكيفيات متنوعة.
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غر مبقوم������ات Wبيعية �سكلت سغر مبقوم������ات Wبيعية �سكلت سغر مبقوم������ات Wبيعية �سكلت  سيا ال�سيا ال� يا ال�سيا ال�س س�س� حب������ا ا مناWق بالد ال�س������ام �حب������ا ا مناWق بالد ال�س������ام �ا

 ، خر ها البع�ض �مكملة كل �احدةسها البع�ض �مكملة كل �احدةسها البع�ض �مكملة كل �احدةm االأ سقة مع بع�سقة مع بع� قة مع بع�سقة مع بع�س سارة ملت�سارة ملت� ارة ملت�سارة ملت�س سمنه������ا �حدة ح�سمنه������ا �حدة ح�

إبد من الرجو´ اإىل اجلغرافية التاريخية التي ارتكزت  إبد من الرجو´  ال ضو�ضو�ض و�سو�س س�يف ه������ذا اخل�س�يف ه������ذا اخل�

ريها من مرتكزاتW mبيعية  بد�رها عل≈ املقومات اجليولوجي������ة �املناخية �

������ق �التحام ب�رشي س������ق �التحام ب�رشي س������ق �التحام ب�رشي  سرادة الب�رش الت������ي ت�سكلت ع التاري بتال�سرادة الب�رش الت������ي ت�سكلت ع التاري بتال� كانت ف������وق اإ

أ�  ما�ية، سما�ية، سما�ية، ا سدة الديان������ات ال�سدة الديان������ات ال� ال� �ح������دة دينية منذ العه������ود الوثنية �حت������≈ �ال� �ح������دة دينية منذ العه������ود الوثنية �حت������≈ �ال اأ

.ájQƒس� Qا ’G ‘ احH
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ثية  �ح������دة قومية نوعا ما من������ذ العهود ا

اإىل  �الكنعاني������ة �االرامية �الفينيقية ��سوالً

ديث. العهد العثما ا

 Úقد �ه ا ع������ز �جل كال املنطقت�

Wبيع������ة جميلة �خ�سب������ة  تتواف������ر يف اأي 

ها الرتاب سها الرتاب سها الرتاب  س�س� أ موقع جغ������رايف اخر �عل������≈ را

نهارm دائمة 
أ ياة من ا ياة من سرت بÚ �رشايÚ ا ياة من سرت بÚ �رشايÚ ا رت بÚ �رشايÚ ا سامل�سامل�

مث������ل نهر الفرات �دجل������ة �العا�سي �البلي 

�اخلاب������ور �عفرين �الكثري من الوديان منها 

عوج  �ادي عبا�ض – �ادي جغج – �ادي االأ

ريها الكثري الكثري لدرج������ة اأفردت اإليها  �

إنهار �اإله  إنهار � اللهة خا�سة لاللهة خا�سة لالأ امليثولوجيا القدÁة ا

يد�ن سيد�ن سيد�ن اإله  سله بو�سله بو� ضخا�ضخا�ض لكل نه������ر كما كان االإ

ضخا�ضخا�ض للبحر.

يتها سيتها سيتها  سام يف قد�سام يف قد� ام يف قد�سام يف قد�س ساركت تركيا بالد ال�ساركت تركيا بالد ال� اركت تركيا بالد ال�ساركت تركيا بالد ال�س سكما �سكما �

ها سها سها  سر�سر� أ ضنبياA حيث �لد �عا�ضنبياA حيث �لد �عا�ض عل≈ ا ال لال لالأ mضر�ضر�ض اكاكاأ

الم يف منطقة اجلودي سالم يف منطقة اجلودي سالم يف منطقة اجلودي  سالنبي نو علي������ه ال�سالنبي نو علي������ه ال�

الم يف سالم يف سالم يف  سبراهيم علي������ه ال�سبراهيم علي������ه ال� إالرتكي������ة �النب������ي اإ إالرتكي������ة �النب������ي 

اإىل �الدة املعتقدات  اف������ةساف������ةساف������ًة س�س� حران �اأ�رفا، اإ

رتكة سرتكة سرتكة  سلهة امل�سلهة امل� امليثولوجيا حيث اال القدÁة 

اتي اإلهة اخل�سوبة  أتار ا لهة ج������ي  مثل االإ

له اإيون رب الزمان الالمتناهي  �الزراعة �االإ

ريهم الكثري م������ن االلهة  ريهم الكثري م������ن است������ار � ريهم الكثري م������ن است������ار � ت������ار � سل������ه ع�سل������ه ع� �االإ

العربية من كنعاني������ة �ارامية �فينيقية �من 

ث������م انتقال هذه العب������ادات �االلهة اإىل بالد 

يا ال�سغر �بحر سيا ال�سغر �بحر سيا ال�سغر �بحر اإيجة  س�س� اليونان عن Wريق ا

. .س .س س�البحر املتو�س�البحر املتو�

تع������ت كال املنطقت������Ú باحت�سان  �قد 

ا  بي�ض املتو�س������  �بحر اإيجة  البح������ر االأ

�سكل من كليهم������ا مولد ح�سارة هذه البحار 

الت������ي ا�ستم������رت االف ال�سن������Ú �مازال������ت 

م�ستمرة ��سوف ت�ستمر مهما �اجهت �سعوب 

أ�  هذه البالد من fiن ��رشاعات ح�سارية ا

 Aأ� اإقليمية اأ� مطامع ا�ستعمارية �سوا عرقية ا

أ� ا�سرتاتيجية. أ� �سيا�سية ا كانت اقت�سادية ا

�بحك������م درا�ست������ي �اأبحاث������ي يف املجال 

�زياراتي  ث������ري  �االأ �التاريخي  �س������اري  ا

البحثية املتكررة اإىل تركيا كجزA من زياراتي 

بي�ض  خ������ر اإىل باق������ي بلدان البح������ر االأ االأ

املتو�س������ الت������ي �سملته������ا جميعاً م������ا عدا 

فل�سط������Ú املحتلة، �كذل∂ بحك������م تدري�سي 

تاري �ح�سارات هذه املناWق يف العديد من 

اجلامعات �جدت بالدليل القاWع العديد من 

�سارية بÚ بالد ال�سام  الر�اب �الوحدة ا

 Aأ�سي������ا ال�سغر �التي ه������ي باملح�سلة جز �ا

1
. بي�ض املتو�س من ح�سارة البحر االأ

�نظ������راً لتعدد هذه الر�اب������ �ل�سعوبة 

أكتف������ي يف Pكر  دي������ث عنها، ا ح�رشه������ا �ا

اأهمها �التي �سوف نالح������ß مد التقارب 

ع������ل  أ� االلت�س������اق �االلتح������ام لدرج������ة  ا

�سارية  الباح������ث يظن باأن �سانع النه�سة ا

يف كال املنطقت������Ú هو �سخ�ض �احد تفرعت 

خ�ست  اإبداعات������ه لت�سكل مدر�س������ة �احدة 
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عنها �حدة دلت عل≈ 

النا�ض   Aعبقرية هوؤال

�عظمتهم ع التاري 

�خري دليل عل≈ Pل∂ 

التي  ال�سواهد  ه������ذه 

مازال������ت حية �قائمة 

حت≈ االن.

�من هذه ال�سواهد 

عل≈ �سبي������ل املثال ال 

وPجاً  �رش ناأخذ  ا

أ� اأك عن كل مرحلة  ا

ح�سارية  اأ�  تاريخية 

�سارية  من املواقع ا

ثرية  �التاريخي������ة �االأ

التي عملت بها �التي 

بلغت ح������وا خم�سة 

عل≈  موقعاً  �ع�رشين 

�ت�سمل هذه  ق������ل،  االأ

م������ور مواقع ما قبل التاري �من ثم بع�ض  االأ

ثرية  بنية االأ امل������دن التاريخية، ثم بع�������ض االأ

 2
مثل امل�سار �املعابد �الكنائ�ض �امل�ساجد، 

�كذل∂ الفنون من ف�سيف�ساA �ر�سوم جدارية 

فري�س������كات �م�سك������وكات نقدي������ة بقدر ما 

ي�سم لنا املجال البحثي �من جميع املواقع 

اجلغرافي������ة م������ن كال البلدين عل������≈ ال�سكل 

           : التا

 ƒ¡ dG  á « æ HCG  H  aGƒ à dG   1

 ¢ShOÉHÉc  á≤£æe  ‘  á«aƒ G  ¿ó ŸGh

 Oô Hh » °UÉ©dG ¢ Vƒ Mh É «cô J ø e

 ÉYQO áæjóe ôcòdÉH ¢üîfh ƒe dGh

á«∏Ø°ùdG

 Cappadoce ¢ShOÉHÉc º«∏bEG – G

É«côJ ‘

�هي منطقة ��س تركيا املعر�فة با�سم 

املمتدة بÚ البحر  أناتو ا نا�سول  ه�سبة االأ
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�سود �مناW������ق كيليكيا Cilicia املحاPية  االأ

اإىل �سه������ل اأ�سن������ه م������ن ال�سم������ال �تخرتقها 

 Úأنه������ار جيحان ��سيح������ان �منطقة كوماج ا

الف������رات  منطق������ة  اأي   ،Commagene
نية  عل≈، �هي عل≈ �سكل ه�سبة مرتفعة  االأ

ة �ن�سف املجففة  بالبحريات الك������ املا

نهار الك  �تر� هذه اله�سبة بو�ساWة االأ

التي Pكرناها �هي الفرات ��سيحان �جيحان. 

ثية  �سارة ا �يف هذه املنطقة ازدهرت ا

ري������ق  لدرج������ة اأن الكت������اب �املوؤرخ������Ú االإ

القدام≈ كانوا يظنون اأن اأهل كاباد��ض كانوا 

أنف�سهم. ال�سوريÚ ا

قيقة فقد �س������كل �سكان املنطقة  �يف ا

ع التاري������ �خا�سة يف فرتة ما قبل �قبيل 

التاري مزيجاً من ال�سعوب �منهم: ال�سعوب 

ثيي������ون الفرجينيون  الهن������د�/ اأ�ر�بية �ا

ريقية  �الفر�ض �م������ن ثم �سعوب �قبائ������ل اإ

لت املنطقة  qاإ�سافة اإىل قبائل عربية، �قد �سك

يف العه������د الهللين�ستي اإقليماً �سبه م�ستقل ثم 

ت  لكة م�ستقل������ة يف نهاية هذا العهد �

 . اإيرا اإدارة حكام من اأ�سل فار�سي 

�يف بداية العهد الر�ما �سمت املنطقة 

اWوري������ة الر�ماني������ة يف ع������ام 17  م اإىل االإ

ق.م، ��سكلت �الية م������ن الواليات الر�مانية 

بر�كوراتور  يحكمه������ا �الm مبرتبة قن�س������ل 

اWوري املتاأخر  م ا�ستمرت حت≈ العه������د االإ

حي������ث ق�سمت اإىل �اليتÚ منف�سلتÚ �سميت 

الثاني������ة،  �كاباد��سي������ا  �ىل  االأ كاباد��سي������ا 

�كانت اأك عالقاته������ا توا�ساًل �ارتباWاً مع 

3
�سورية.

قليم مبوا�سفاته  �عندما ننظر اإىل هذا االإ

اجلغرافية �التاريخية ‚ده يتوافق كلياً مع 

بع�ض مناWق ب������الد ال�سام، �خا�سة املنطقة 

اجلنوبي������ة �بكام������ل التفا�سي������ل لل�س������ري�رة 

التاريخي������ة يف العه������د الر�م������ا عندما  

تق�سي������م املنطق������ة الو�سط������≈ �ال�ساحلية اإىل 

أ� الفينيقي������ة ��سوري������ة  �سوري������ة ال�ساحلي������ة ا

الداخلية، �تق�سيم منطقة فل�سطÚ اإىل ثالثة 

 4
�ىل �الثانية �الثالثة �هكذا. اأق�سام االأ

كم������ا ت�سابهت معه������ا منطقة جنوب بالد 

ال�س������ام بتوافر البحريات مث������ل البحر امليت 

ول������ه �بحرية  ي������ة �بح������رية ا W بح������رية�

ة،  لوة �املا ، �منها البحريات ا املزيري

يزت جنوب �سورية بكونها عل≈ �سكل  كم������ا 

ه�سب������ة متدرجة يف االرتف������ا´ يخرتقها نهر 

ردن �تفرعات������ه امل�سكل������ة من  الريم������و �االأ

. �زاد يف املواقع ت�سابهاً 
5
العديد من الوديان

امتالكه������ا اإىل الكه������وف �املغ������ا�ر الطبيعية 

� املهيqاأة م������ن قبل اإن�سان ما قبل 
أ �امل�سنع������ة ا

6
التاري لتكون م�ساكن لهم.

�ق������د دخلت منطقة كاباد��ض يف التاري 

ملة  امل�س������رت مع بالد ال�س������ام من خالل ا
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كاديون ال�سوري������ون بقيادة  التي قام به������ا االأ

نارام �سÚ يف بداية القرن الثالث �الع�رشين 

�qلÚ من 
قب������ل املي������الد. �خالل القرن������Ú االأ

�سوريون ال�سوريون  لف الثا ق.م �سكل االأ االأ

ارية �عالق������ات ن�سطة مع العديد  مراكز 

م������ن مدن منطقة  كاباد��������ض �اأهمها مدينة 

 .Kültepe خولتي

�ت�سته������ر املنطقة بتنو´ اإنتاجها الزراعي 

ال يف منطقة  اخل�س �املتن������و´ كما هو ا

حوران �كذل∂ عالقاته������ا التجارية الن�سطة 

أ�سيا  تلف مناWق ا  Ú������عل≈ م�ستو كبري ب

ال�سغر �خا�سًة الق�سم الغربي �بالد ال�سام  

�ب������الد النهرين �مناW������ق اأرميني������ا �البحر 

�سود. االأ

أي�ساً بت�سدير مادة  �ازدهرت املنطق������ة ا

الر�سا�ض الذي كان معدناً هاماً يف �سناعة 

�سلحة �من  امل�سك������وكات املعدنية �منه������ا االأ

ثم يف �سناعة امل�سك������وكات النقدية. �خالل 

ل������ف الثا ق.م  هيمنت منطقة كاباد��ض  االأ

ثية قبل اأن تقع  اWورية ا م عل≈ مركز االإ

أي������دي الفرجينيÚ، �يف العهد البيزنطي  يف ا

اأ�سبحت مركزاً ملنطقة مزدهرة عرفت خالل 

هذا الع�رش كثافة �سكانية �عمرانية �دينية 

و�ض الكل�سي اأ�  ال يف منطقة ا كما هو ا

حو�ض العا�سي يف �سورية.

�كم������ا �سه������دت �سورية يف ه������ذه الفرتة 

بنية الدينية من كنائ�ض  الن�سا• العمرا يف االأ

طت كامل  �اأديرة �بازيليكات �كاتدرائيات 

م������ر حد م������ا ي�سابهه  املنطق������ة كذل������∂ االأ

�يناX������ره يف املنطقة الرتكي������ة، �اأهم  ما يف 

مر املناه ال�سكنية التي اتخذت يف جوف  االأ

ثي من مدن  ال�سخ������ور �خا�سًة يف العهد ا

�مغا�ر �كهوف Wبيعية �م�سطنعة ت�سابهت 

مع املناWق الكل�سية يف �سورية �اأهمها موقع 

درعا �التي �سوف نتكلم عنها. 

ájQƒ°S ÜƒæL ¿GQƒM ÉYQO  Ü 

ال نريد التو�سع يف ��سف املنطقة جغرافياً 

�سارة  ������ا ن������ود االإ �تاريخي������اً �ح�ساري������اً �اإ

اإىل الت�ساب������ه الكبري ب������Ú كال املنطقتÚ كما 

Pكرت قبل قليل، ��سوف نعر�ض فق بع�ض 

ر�ض �التي  املوا�سفات ال�سكنية يف جوف االأ

ت�سابه������ت يف كال املنطقتÚ �خا�سًة الكهوف 

�سارة  �املدن ال�سفلية، �ال بد من التذكري �االإ

منطقة  اإىل منطقة اجلبل االأخ�رش يف ليبيا 

أ� برقة �سابقاً �املت�سابهة اأي�ساً مع  قورين������ا ا

هذه امليزات اجلغرافية �العمرانية،�نح�رش 

املو�سو´ يف مدينة درعا ال�سفلية:

á«∏Ø°ùdG ÉYQO áæjóe

يزت مدين������ة درعا الواقعة يف جنوب   

������د�د املبا�رشة مع  الية �عل≈ ا �سوري������ة ا

ردن حيث تبعد عن كل من مدينة  ح������د�د االأ

دم�سق �عمان مئة كيلومرت بالت�سا�ي، مبعن≈ 
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أنه������ا تقع يف منت�س������ف الطريق بÚ مدينتي  ا

تاز هذه املدينة  � . عمان �دم�سق بال�سب

مبوقعه������ا عل≈ حاف������ة �ادي الزي������دي، �هو 

. �يق�سم  من الفر�´ الرئي�س������ة لنهر الريمو

ه������ذا ال������وادي املحي  باملدين������ة عل≈ �سكل 

ح������ذ�ة ح�سان  اإىل �سفت������Ú اجلنوبية Pات 

Wبقة كل�سي������ة لدنة متعمقة، �ال�سمالية Pات 

Wبق������ة بازلتية قا�سية ج������داً. �بينهما ‹ر 

الوادي العميق مبا يعادل 100م عن م�ستو 

اأكر�ب������ول املدين������ة �الذي يرتف������ع عن �سط 

7
البحر 540م.

�قد بل������ امتداد املدينة البي�سوي �التي 

�سهدت ثالث������ة ع�رش مرحل������ة تاريخية �رشق 

ئة  أل������ف مرت ��سم������ال جن������وب ثما ������رب ا

ي������ز العمرا �البال  ت هذا ا أي�ساً، � ا

ئة األف مرت مرب������ع حفر اأهل درعا يف  ثما

لف الثالث ق.م تقريباً مدينة �سفلية عل≈  االأ

�سكل �س������وار´ �Wرقات متفرع������ة يف جميع 

اه������ات املنتهي������ة عند ح������د�د املدينة  اال

امل�رشفة عل≈ ال������وادي الذي كان مبلqطاً بكتل 

عل≈ ب�سور �ساقو بل  حجرية ينتهي من االأ

8
ارتفاعه ع�رشة اأمتار.

لف اخلام�ض ع�رش  �ق������د �سبق Pل∂ يف االأ

تهي������اأت م�ساكن جماعي������ة fiفورة يف جوف 

ال�سخ������ور عل≈ امت������داد ال�سف������ة اجلنوبية 

رباً  للوادي �عل≈ امت������داد عدة كيلومرتات 

�مق�سم������ة تق�سيماً مت�سا�ياً ليحوي كل موقع 

مع �سكني  . �كل  أك أ� ا حوا ع�رشة اأ�رش ا

له مدخل �احد. �قد ق�سم كل موقع  تق�سيماً 

عادالً بو�س������ع �ستائر ب������Ú الركائز املنحوتة 

م������ن �سمن ال�سخر الطبيع������ي  �التي نحتت 

�هذب������ت كل �احدة لت�سب قاع������دة ارتكاز 

عل≈ �سكل قمع الفطر.

أم������ا بخ�سو�������ض املدين������ة ال�سفلية فهي   ا

مطمورة حالياً � تتوافر الظر�ف حت≈ االن 

م من �جود بوابتها  للك�سف عنه������ا عل≈ الر

ر�ض  ت م�ست������و االأ الوحي������دة �الفري������دة 

أربعة اأمتار، �قد كان �سكان  الية بحوا ا ا

املدينة حت≈ �سنوات اخلم�سينيات من القرن 

املا�سي ي�ستعملون بع�������ض اأق�سامها ال�سفلية 

يوانات. كمخازن للحبوب �اأعالف ا

قيقي لهذه املدينة فقد  اإال اأن الو�سف ا

ملان �تزتن  جاA من قبل كل م������ن الرحالة االأ

��لي������م فون برت�ض ��سوماخ������ري الذين دخلوا 

املدينة، �جاA ��سفه������م للمدينة عل≈ ال�سكل 

ر�ض حفرت  ت االأ مدينة تق������ع   :
9

التا

يف ال�سخ������ر الكل�سي، �مدخله������ا عبارة عن 

باب تتقدمه حفرة �سغرية ب�سكلm مائل. �بعد 

العبور من الباب بح������وا 6 اإىل 8 خطوات 

ازن تت�سع  أنف�سنا اأمام م�ساك������ن � ‚������د ا

�تت�ساعف كلما تعمقنا يف الدخول.

�ز�دت ه������ذه املدينة بفتح������ات »ر�ازن، 
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 Aاجة م������ن الهوا جم������ع ر�زنة« لتاأم������Ú ا

نارة. اأما بالن�سب������ة لتاأمÚ املياه للمدينة  �االإ

جرات �املخازن ابار  فقد حفر يف ��س ا

 Úلتخزين املياه. �قد ز�دت املدينة مبخرج

أبواب حجرية. يغلقان �يفتحان بو�ساWة ا

عداA عبارة عن  �تعت هذه املدينة اأمام االأ

قلعة ح�سينة، �عندما ي�سمع املراق �سوت 

را�ض املوجودين عل������≈ مرتفعات الر�سد  ا

املتقدم������ة من جهات املدين������ة املختلفة �كما 

« يف البالد ي�رش´  يقال fiلياً »دب ال�ساي������

�سكان املدينة العلوية م������ع اأد�اتهم الزراعية 

�حيواناتهم اإىل داخل املدينة ال�سفلية �تغلق 

بواب �ي�سب اجلميع يف اأمان. االأ

عداA ال يعرفون املوقع  �بالطبع �مبا اأن االأ

جيداً فاإنهم يجت������از�ن املدينة د�ن اأن ي�سعر 

بهم اأحد، �لكن اخلطر يكمن يف حال معرفة 

املوقع جيداً �fiا�رشته مل������دة زمنية Wويلة. 

�لهذا فكان������ت املداخل �املخ������ارج موجودة 

يف اأماكن �رشي������ة �مبنته≈ ال�رشية. ��جد ما 

ماكن املحيطة بدرعا  ي�سابه هذا املوقع يف االأ

ية. W مثل مدينة اإربد القريبة من بحرية

اأما عن الو�س������ف الداخلي للمدينة فهي 

رات Wويلة �عري�سة �fiاWة  عبارة عن 

ارية  م������ن كال اجلانبÚ مب�ساك������ن �fiال 

أبع������اد �ارتفاعات  عل������≈ �سكل حوانيت Pات ا

جي������دة مدعم������ة �سقوفها باأعم������دة �تيجان 

أب������واب تفت �تغلق  �دعام������ات حجرية �لها ا

اجة. ح�س ا

 Aيوا �من املوؤكد اأن املدينة كانت مهياأة الإ

�سكان املدينة العلوية يف �قت اخلطر، �لهذا 

أنف�سهم �خا�سًة  فكان ال�سكان دائماً ‹هزين ا

ازنهم  ������الأ  �س������ار، لذل∂  يف �ق������ت ا

حوا�������ض بامل������اA. �للمزيد يف  بالطع������ام �االأ

معرفة التفا�سيل التو�سيحية مع املخططات 

درع������ا مدينة  Áك������ن الرج������و´ اإىل كتابنا: 

. املدائن– مدينة الديكابول�ض

 Óc ‘ QÉ ° ù ŸG H aGƒ à dG  2

øjó∏ÑdG

أ�سيا ال�سغر �بالد ال�سام  تعت كل من ا

ن������≈ د�ل العا يف  أ �سوري������ا الك������ من ا

ثرية، �اأن ن�سبة امل�سار التي بنيت  امل�سار االأ

يف كليهما تتجا�ز اخلم�سÚ باملئة من م�سار 

أثرياً معر�فاً  ، فمن ب������Ú 150 م�رشحاً ا العا

حت������≈ االن يوجد منه������ا خم�سون م�رشحاً يف 

أ�سيا  ، �ثالثون م�رشح������اً يف ا �سورية الك������

م������ر ال ينطبق  ال�سغ������ر تقريب������اً، �هذا االأ

ا ينطبق عل≈ جميع  عل������≈ امل�سار فق �اإ

ثرية من ق�سور �حمامات �كنائ�ض  بنية االأ االأ

�قال´ �معابد �مدن ‹ملة بال�سوار´ املعمدة 

ريها. �

اأما بخ�سو�ض امل�س������ار فهي عبارة عن 

املعيار الثقايف �التح�������رش �املدنية لل�سعوب 
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. �ال بد م������ن التذكري يف هذا  ع������ التاري������

ال�س������دد اأن امل�س������ار كانت تبن������≈ يف املدن 

تل∂ املدن الك  ال�سغر �الك بحيث 

اأك من م�رش �منه������ا قاعة Wرب  �م�رش 

 10
أنفتياتر. دائري ا

�ن�سري يف هذا ال�سدد �بعجالة اإىل امل�سار 

املعر�ف������ة �املوثقة يف املدن ال�سورية التالية: 

اأك من م�رش الالPقية– جبلة–  اأنطاكيا 

�سري��ض  عمريت– اأفامي������ا– النبي حور�ض 

د�را اأ�ر�بو�ض تدمر– دم�سق  ي������ة  ال�سا

أك م������ن م�رش قن������وات– �سيع– �سحر–  ا

اأك من م�������رش –درعا  �سهب������ا– ب�������رش 

اأك من   Aسع������ري– ال�سويدا� م������ة– االأ – ا
 Úم�رش اإ�ساف������ًة اإىل م�سار لبنان �فل�سط

11
ردن. �االأ

أم������ا يف تركي������ا فهن������ا م�س������ار مدن: ا

ميليتو�������ض–  اإيفي�سو�������ض–  أ�سو�������ض–  ا

فازيلي�ض–  هيري�بول�������ض–  اأفر�دي�سيا�������ض– 

اإك�سانتو�������ض–  م������ريا–  تريمي�سو�������ض– 

أ�سبند��ض  أ�لومبيو�������ض– ا بيرين– ليم������ريا– ا

�سي������دا– بريج������ة– �ساقاال�سو�������ض– عي�سة– 

12
ريها. كنيد��ض �

�ساري  ر ا �املتب�������رش يف درا�س������ة االإ

�سارة  ريق نقل������وا ا العاملي يج������د اأن االإ

�التنظي������م املعم������اري من ب������الد ال�سام ع 

بي�ض املتو�س �جزره  تركيا اأ� ع البحر االأ

�اعتم������د�ه �نقل������وه بد�ره������م اإىل الر�مان، 

. �لو ا�ستعر�سنا 
13

مثل������ة عل≈ Pل∂ كثرية �االأ

ريقية  امل�سار باأ�سنافها املعر�فة يف العا االإ

�الهللين�ستية �الر�مانية �قارناها مع امل�سار 

العربي������ة ‚دها جميع������اً تتوافق مع بع�سها 

خر  البع�������ض جزئياً �تختلف م������ع بع�سها االأ

قليمية  ا يدل عل������≈ انتفاA ال�سفة االإ كلياً 

ي مبن≈ من  أ� الهوي������ة العرقي������ة �القومية الأ ا

�سالي  ثرية. �Áك������ن تلخي�ض االأ املب������ا االأ

املعمارية لها �سمن املنهجية التالية:

1 م�رش مبني من Wبقة �احدة �سفلية 

�م�ستند كلياً عل≈ مرتفع Wبيعي، �مثال Pل∂ 

أبولوني������ا يف منطقة اجلبل  ا م�������رش �سو�سة 

االأخ�رش– ليبيا �م�������رش فازيلي�ض– منطقة 

أنتاليا تركيا. ا

2 م�رش مبن������ي من Wبقة �احدة �لكن 

ا جاA بنا�ؤه من القاعدة  ري م�ستند كلياً �اإ

:Úينق�سم اإىل �سق Aاإىل القمة، �هو بنا

أماك������ن  �ل: يك������ون ج������دار ا  ال�س������ق االأ

املتفرج������Ú اخللف������ي معميqاً كلي������اً �من د�ن 

أبواب �تقت�������رش املنافذ عل≈ �اجهة  نوافذ �ا

�سكندرية يف م�رش  املن�س������ة، مثل م�������رش االإ

 . حالة فريدة

: يك������ون ج������دار اأماكن   ال�س������ق الث������ا
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أ�  داً بنوافذ اإم������ا جانبية ا q�م������ز Ú������املتفرج

خلفي������ة. مثال Pل∂ م�������رش �سحر – منطقة 

حالة فريدة اللجاة جنوب  �سورية. 

3 م�رش مبني من ق�سمÚ ال�سفلي منه 

م�ستند �العلوي مبني كلياً. مثال Pل∂ م�رش 

درعا �م�رش �سهبا. 

4 م�������رش مبني من ق�سم������Ú �م�ستند 

كلياً. مث������ال Pل∂ م�رش ليمريا  �م�رش مريا 

يف تركيا �م�رش جميلة يف اجلزائر. 

5 م�������رش مبني من ق�سم������Ú �م�ستند 

كلياً، �لكن ال������ر�اق العلوي مبني كلياً. مثال 

أنتاليا   Pل∂ م�رش ا�سباند��������ض – منطقة ا

تركيا.

6 م�������رش مبني م������ن ق�سم������Ú: الق�سم 

Wراف  ��س ي�ستند عل≈ مرتفع Wبيعي �االأ االأ

اجلانبية  بنا�ؤها بو�ساWة جدران ا�ستنادية. 

مثال Pل∂ م�������رش تريمي�سو�ض �م�رش �سيدا 

أيف�سو�ض – �م�������رش ا�سباند��������ض �م�������رش ا

أنتاليا.  �جميعها يف تركيا  منطقة ا

7 م�������رش مبني م������ن ق�سمÚ �من د�ن 

ر�اق علوي. مثل م�������رش اك�سانتو�ض �م�رش 

أنتاليا  تركيا.  �سيدا –منطقة ا

8 م�������رش مبني من ق�سم������Ú مع ر�اق 

علوي مث������ل م�������رش ا�سباند��������ض – تركيا. 

�م�������رش بريق������ام – اليونان. �م�������رش �سهبا 

– جنوب �سورية. 

9 م�������رش مبني من ثالث������ة اأق�سام �من 

 Aل������∂ م�رش البرتاP د�ن ر�اق عل������وي. مثال

 
14

– �م�رش جبلة.
م�رش مبني من ثالث������ة اأق�سام مع   10

ر�اق عل������وي الق�س������م ال�سفلي من������ه م�ستند 

ق�سام العلوية مبنية. �االأ

م�رش مبني من ثالث������ة اأق�سام مع   11

ر�اق علوي �مبني م������ن القاعدة اإىل القمة. 

أ�را – فرن�سا. �م�رش  مثال Pل∂ م�������رش ا

ب�رش – جنوب �سورية. 

�م������ن خالل Pل������∂ ‚������د اأن امل�سار يف 

ازجت  �سورية �تركي������ا حوت عل≈ منهجية 

بها جميع النماPج املعمارية.

ريقي  أم������ا بخ�سو�ض ميزات امل�رش االإ ا

أ� الر�ما  يزها عن امل�رش الهللين�ستي ا �

: فهي عل≈ ال�سكل التا

ريقي:  ا   ميزات امل�رش االإ

الرب بÚ بناA امل�رش �بناA املعبد.   1

�مثال Pل∂ م�رش �سحر منطقة اللجا �م�رش 

�سيع بالقرب من مدينة قنوات �م�رش د�قا 

ردن.  يف تون�ض �م�رش عمان– االأ

رب������ بن������اA امل�������رش م������ع املوق������ع   2

أماك������ن املتفرجÚ عل≈  الطبيع������ي باإ�سن������اد ا

املنحدر الطبيع������ي، مثال Pل∂ م�رش جميلة 

15
يف اجلزائر.
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3 ك�سف املداخ������ل اجلانبية التي كانت 

يز  ������رات تقت�رش عل������≈ ا عب������ارة ع������ن 

اخلارجي �من د�ن عوائق.

4 ف�سل مبن≈ املن�سة عن مبن≈ اأماكن 

.Úاملتفرج

ط  5 ع������دم الرب بÚ امل�������رش �

املدينة.

بنية  6 ع������دم الرب������ بÚ امل�������رش �االأ

خر يف املدينة. العامة االأ

�سا�سي ل�ساحة  7 اإعطاA الد�ر الهام �االأ

�رك�سرتا مع تهمي�ض د�ر املن�سة. االأ

الهللين�ست������ي  امل�������رش  مي������زات   – ب   

: �الر�ما

ريقي،  1 اال�ستع������ارة م������ن امل�������رش االإ

�لية للوXائف �التخلي عن كثري  املرتكزات االأ

من املرتكزات الهند�سية �املعمارية �االعتماد 

عل≈ قانون فيرت�ف للعمارة الر�مانية �منها 

16
. نظام بناA امل�رش

2 بر�ز د�ر اأماكن التحكيم. 

أ�سا�ض ازد�اجية  3 ارتكاز البناA عل������≈ ا

البن������اA يف املن�سة �اأماكن املتفرجÚ �الرب 

بينهما.

�رك�سرتا كحيز  4 اأ�سب������ د�ر �ساحة االأ

 ،Úاملن�سة �اأماكن املتفرج Úمكا يرب ب

� يع������د له������ا ال������د�ر الهام كم������ا يف امل�رش 

ريقي.  االإ

�م������ن خالل Pل∂ ‚د اأن امل�سار يف كل 

كمل  من �سوري������ة �تركيا اأخذت النم������اPج االأ

بني������ة امل�رشحية يف  اPج االأ من ب������Ú جميع 

ريقي اأ�  وPج امل�رش االإ العا �لي�ض عل≈ 

 Aامل�������رش الر�ما مع لفت النظر اإىل اأن بنا

معظ������م امل�سار يف تركيا ج������اA م�ستنداً عل≈ 

مرتفعات Wبيعية، �كان������ت الغاية اال�ستفادة 

م������ن هذه املنحدرات كناحي������ة اقت�سادية يف 

.Aتوفري نفقات البنا

بني������ة امل�رشحية تع  �بالطب������ع ف������اإن االأ

تعب������رياً �سادقاً عن العبقري������ة الفذة �الرقي 

اعة الهند�سية  �ساري ملا تتمتع به من ال ا

�القدرة عل≈ التنفيذ بدقة متناهية ت�سع لكل 

جزاX� Aيفة يوؤديها من الناحية  جزA من االأ

الهند�سي������ة �الوXيفي������ة. �من ه������ذا املنطلق 

بÚ بع�������ض اخل�سو�سيات  أنته������ز الفر�سة الأ ا

هان  تع بها م�������رش مدينة ب�رش ك التي 

عل≈ ما  Pكره:

1 يعت������ امل�������رش من اأف�س������ل امل�سار 

ك������ اإثارة لالنتباه،  fiافظ������ة عل≈ بنائه �االأ

�مدر�سة لفن الهند�سة املعمارية لبناA امل�سار 

بنية النادرة  بنية الرتفيهي������ة، �من بÚ االأ �االأ

التي ا�ستطاعت االحتفا بكامل عنا�رشها. 

�زاد يف اأهمي������ة امل�رش الت������زا�ج بÚ القلعة 

�سالمي������ة التي بني������ت يف القرن  العربي������ة االإ

الثا ع�رش مع اال�ستم������رار �املحافظة عل≈ 
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كال البناAين مع بع�سهما البع�ض Wيلة ثمانية 

قر�ن متوا�سلة داخل امل�رش نف�سه �fiيطة 

وPجاً  به من اخلارج �التي اأعطت بد�رها 
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�مدر�سة للهند�سة املعمارية الع�سكرية.

الف������اً  بنائ������ه  يف  امل�������رش   Aج������ا  2

لالعتبارات التقليدية التي عرفتها الكثري من 

امل�سار اليوناني������ة �الهللين�ستية �الر�مانية، 

�جاA امل�رش مبنياً عل≈ قاعدة منب�سطة نفذ 

.Aعليها كامل البنا

3 ج������اA امل�رش عل≈ �سكل كتلة معمارية 

ا�زت ال�سكل الن�س������ف دائري لبناA قوي 

اأماكن  �مرتفع �يحوي بÚ جنباته الكافيئا 

جلو�ض املتفرجÚ �اجلدران امل�ستقيمة التي 

دراج التي تخفف من  ر�ق������ة �االأ ت�سن االأ

حجم ��سماكة هذه اجلدران �تعطي للم�رش 

�ساAة �توافر اخلدمات  خلخلة للتهوي������ة �االإ

�اخرتاق امل�رش م������ن الداخل �اخلارج �من 

������رات مقببة  اه������ات بو�ساW������ة  كل اال

�اأدراج ‹هزة لتك������ون منافذ �سهلة �مبا�رشة 

ق�سام.  اهات �االأ �تفت عل≈ كامل اال

4 ج������اAت عنا�������رش الزينة م������ن اأعمدة 

�مكرن�س������ات �اأقوا�������ض �مداخ������ل يف منته≈ 

همية الك  تق������ان. �يعز Pل������∂ اإىل االأ االإ

لعاب  التي حظيت بها ب�������رش يف اإ�سهار االأ

الت������ي كانت تقام عل≈ �������رشف اإله املدينة Pي 

ال�������رشا �القي������ام بد�رها كعا�سم������ة للوالية 

العربية. 

ط امل�رش اإىل اأعل≈ مرات  5 ينتمي 

الكمال املعم������اري �يتجل≈ Pل������∂ يف عملية 

الرتاب������ بÚ املن�سة املمتدة ب�سكل م�ستطيل 

مع ك�سوته������ا العظيمة �اجلميل������ة �الكافيئا 

اأماكن جلو�ض املتفرجÚ باأق�سامها الثالثة 

ر�Wي ي�ستم������ر ب�سكل مقو�ض  عل������≈ �سكل 

�يتوجه������ا ال������ر�اق العلوي. �ه������ذه العنا�رش 

‹تمعة ت�سكل عماًل موحداً تت�سل بجدران 

االحت�سان اجلانبي������ة �التي ت�سكل جزAاً من 

كل عن�������رش، �‹مو´ العم������ل ينتهي مرتفعاً 

مبجموعه بنف�ض م�ستو االرتفا´. 

دراج ال�سعاعية �املما�سي  6 ج������اAت االأ

الفا�سلة تت�سابه يف توزيعها �تق�سيمها بحيث 

 m�أق�س������ام املدرج ب�س������كل مت�سا ت�سم������ل كامل ا

�بدقة متناهية لت�سهل عملية املر�ر. 

دراج  ا�زت املمرات �املداخل �االأ  7

الداخلي������ة يف اأعداده������ا يف امل�������رش جميع 

. م�سار العا

ر�قة  8 جاA العر�������ض موفقاً يف بناA االأ

�سفل  اجلانبي������ة �ت�سل�سلها الطابقي م������ن االأ

عل≈ �يف الو�س خل������ف اأماكن التحكيم  �االأ

مكونة مناWق ارت������كاز �التحام ��سلة ��سل 

ب������Ú مبن≈ الكافيئا �املن�س������ة، كما اأ�سبحت 

خا�سي������ة فريدة انف������رد بها م�������رش ب�رش 

�س�سة لل�سخ�سيات املرموقة  لتكون اأماكن 

�للخلوات العائلية. 
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ر�ق������ة اجلانبية مع ردهات  9 توافق االأ

اال�ستقبال �اال�سرتاحات اجلانبية.

لواج  10 ج������اAت عملية الرب������ بÚ االأ

�الكوالي�������ض الطبقي������ة بطريق������ة فنية رائعة 

بحي������ث  ا�ستغالل الز�ايا لتك������ون اأقفا�ساً 

دراج لكال املجموعتÚ، م������ع تخ�سي�ض  ل������الأ

أي�ساً. لواج مبداخل خا�سة �اإ�سافية ا االأ

X 11ه������رت خ�سو�سية امل�������رش بعدم 

ا  تراج������ع املن�سة عل≈ ح�س������اب الكافيئا �اإ

اأخذت املن�سة حجمها الطبيعي كما اأخذت 

الكافيئا امتدادها الطبيعي �كل عن�رش اأخذ 

مكانه �حجمه �موقعة بدقة �اإتقان.

يز امل�رش بوج������ود ابتكارات يف   12

تنو´ الهند�سة امل�رشحية التي جاAت من اإنتاج 

ل������≈ يف االهتم������ام بالزخرفة عل≈  fiلي 

جر البازلتي القا�س������ي �املكلف، �كذل∂  ا

االهتم������ام يف التنظيم �الرتكي من الداخل 

�اخل������ارج �اإعطائه������ا مايلزمه������ا م������ن اأجل 

أ�سها املظهر  اإخراجها مبظهر الئ������ق �عل≈ را

اجلما للر�اق العلوي.

يز امل�رش بع������دم �جود فوا�سل   13

ب������Ú الكافيئ������ا �املن�سة �حرك������ة اجلمهور 

أن������ه كان للم�������رش ا�ستعماالت  �ه������ذا يعني ا

 Úاأخ������ر اإ�سافة اإىل العر��������ض امل�رشحية ب

ا يوؤكد Pل������∂ ات�سا´ �ساحة  ح������Ú �اأخر، �

�رك�سرتا ��سكلها �ات�سالها مع املن�سة �مع  االأ

ا يدعو للظن بوجود دكة  ر�قة اجلانبية  االأ

كان������ت تو�سع ب�سكل موؤقت اأ� مو�سمي يو�سع 

 P ثال اإله املدينة فوقها هيكل مقد�������ض �

لعاب  ال�رشا �الذي كانت تقوم عل≈ �رشفة االأ

�العر��������ض عل≈ م�رش ب�������رش �التي كانت 

ألعاب د��ساري�������ض �تطوف به  تع������رف با�سم ا

أثناA االحتف������االت يف موا�سم اأعياد  املواك ا

اثيله يف مدن املنطقة  له التي برزت  هذا االإ

�قراها كافة.

�من خ�سو�سي������ات امل�رش املظهر   14

اجلم������ا حي������ث  تنعزل جمالي������ة الديكور 

ن������اه يف امل�رش �خا�سة املن�سة عن املنه  �

املتبع يف امل�سار العمالقة يف العا �خا�سة 

عمدة  باالأ �تزيينه������ا  الرخامية  ك�س������اAات  االإ

تل������ف عنا�رشها التي جاAت عل≈ النم  �

أي�ساً  الكورنث������ي. �زاد يف جم������ال املن�س������ة ا

�زات  اإحياA الواجهة نف�سها باملنحنيات �ال

�التق�سيمات �التعرجات �تزيينها باملحاري 

�تز�يدها بالتماثيل املتعددة.   

�سارة اإىل توافر الر�ؤيا  �ال بد من االإ  15

اجليدة �تهيئة املن�سة النعكا�ض ال�سوت من 

�سغاA الع������ا �توفري ��سائل اإي�سال  اأجل االإ

ال�س������وت �تاأمÚ خدمات املمثل������Ú �اأماكن 

اإيواA اجلمه������ور يف اأماكن توؤ�يهم يف حاالت 

الطوارئ �العوامل اجلوية.
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�يف اخلت������ام البد من التذكري باأن امل�رش 

ن≈ مناW������ق العا  بن������ي يف منطق������ة م������ن اأ

بامل�سار مثل منطقة ال�ساحل ال�سوري �حو�ض 

ال يف  العا�س������ي يف بالد ال�سام كم������ا هو ا

أنتاليا ��ساحل بحر اإيجة يف تركيا،  منطق������ة ا

درياتيكي يف اإيطاليا،  ��سقلية  �ال�ساحل االأ

أ�را  �اجلب������ل االأخ�رش يف ليبي������ا �منطقة ا

فرن�س������ا �جزر البليونيز يف  يف بالد الغال 

. اليونان... اإل

�مع Pل∂ تربع م�رش ب�رش عل≈ عر�سها 

جميعاً. �اإن ت�سابه������ت امل�سار يف هند�ستها 

املعمارية �د�رها الوXيفي، اإال اأن لكل م�رش 

هويته ��سخ�سيته اخلا�سة به. �يبق≈ م�رش 

ب�رش ل������ه هويته ��سخ�سيته اخلا�سة �فوق 

. ثرية يف العا Pل∂ يبق≈ مل∂ امل�سار االأ

ájQƒ°ùdG QÉ°ùŸG ‘ ¢ù«jÉ≤ŸG ¢†©H
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 òNCÉfh á«°ùæ dG á«æH C’G H aGƒàdG

π e PÉªædG ¢†©H É¡æe

أ�  ا أيا �سوفيا  ا  كاتدرائي������ة القدي�س������ة ا

كمة املقد�سة يف مدينة ا�ستانبول  كني�سة ا

: الق�سطنطينية

ج������اA املوقع عل������≈ مرتفع ي�������رشف عل≈ 

أنقا�������ض بناA قدمي،  امل�سيق البح������ري فوق ا

 Aث������م بنيت كني�س������ة يف املوقع نف�س������ه، ثم بنا

وي������ل املوق������ع اإىل  الكاتدرائي������ة، �اأخ������رياً 

�ساف������ات �التو�سعة،  م�سج������د مع بع�������ض االإ

�له������ذا ال�سب اأWل������ق عليها ا�س������م الكني�سة 

ت من اأ��س������ �اأجمل  ، كما اعت������ الك������

النماPج للعمارة البيزنطية يف اأ�ج ازدهارها 

اW������ور جو�ستنيان. �قد امتاز  م يف عهد االإ

á«c dG QÉ°ùŸG ‘ ¢ù«jÉ≤ŸG ¢†©H
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ي������زة بعد اأن  البن������اA ب�سف������ات معماري������ة 

ألب�ست حلية زخرفية رائعة الفخامة �الدقة،  ا

 mة ع�رش �لذل∂ اأ�سبحت فريدة زمانها �فا

جديد للبناA الكن�سي �بلو Pر�ة ‹دm للطراز 

املعماري البيزنطي.

�كان ال�سب������ املبا�������رش يف بنائه������ا حرق 

الكني�س������ة القدÁ������ة الت������ي بنيت م������ن قبل 

اW������ور ق�سطنط������Ú �كر�سه������ا للحكمة  م االإ

أث������ر اال�سطرابات اخلطرية  املقد�سة عل������≈ ا

الت������ي حدثت عام 532م، �قد انطلقت فكرة 

اWور ج�ستنيان من اإعادة بناA الكني�سة  م االإ

ب�سكل  ي�سبق له مثيل، �لهذا الغر�ض اأح�رش 

جميع املهند�س������Ú �املعماريÚ �الفنيÚ من 

اWورية، كما اأمر باإح�سار  م جميع اأنحاA االإ

جمي������ع امل������واد املعماري������ة الالزم������ة من كل 

، لذل������∂  جل اأجمل �اأعظم  أنح������اA العا ا

خر  ثري������ة �املواد االأ العنا�������رش املعمارية االأ

قاليم  اإىل  م������ن املعابد القدÁة من جميع االأ

الق�سطنطينية.

�كانت اأهم �اأجم������ل العنا�رش من معابد 

ريها  أثينا �ر�ما �بعلب������∂ ال�سورية � م������دن ا

من االث������ار التاريخية التي اأعيد ا�ستخدامها 

مبه������ارة �دقة فائقة.بعد عملي������ة الدم مع 

ديثة �خا�سة عملية  العنا�رش املعماري������ة ا

الدم بÚ عنا�رش الرخ������ام �سديدة البيا�ض 

لوان،  أن������وا´ الرخام متع������دد االأ القدÁ������ة �ا

�كانت النتائ������ Pات توفيق ناج يف اجلمع 

لوان املتباينة حيث ا�ستخدم مواد  بÚ كل االأ

حجار الكرÁة  الذه �الف�سة �الع������اج �االأ

ب�سخاmA كامل لتزيد من فخامة البناA �ر�عته 

�بهائه.

�لتحقي������ق الغر�������ض م������ن البن������اA عهد 

 Úمر اإىل مهند�س اW������ور جو�ستنيان باالأ م االإ

أ�سي������ا ال�سغر  �هم  من منطق������ة ليديا يف ا

�اإيزي������د�ر  ،
18

 Anthemiosأنتيميو�������ض ا

أثبتا قدرتهما عل≈ حل  Isodorus، حي������ث ا
اأزمة امل�ساكل املعمارية �تو�سال اإىل تنفيذها 

 mت اإ�رشافهما ب�رشعة������ �تقدم العم������ل بها 

فائقة. �ق������د ا�ستغل يف البن������اA ع�رشة االف 

عام������ل. �كان ج�ستنيان يراق������ العمل عن 

، كما كان ي�رشف يف �سبيل تنفيذه اأمواالً  كث

Wائل������ة، لذل∂ انته≈ بن������اA الكني�سة يف مدة 

اWور ر�سمياً  م أع������وام، �افتتحها االإ خم�سة ا

�ل /دي�سم عام 537م. يف 27كانون االأ

á«°Sóæ¡dG äÉØ°üdG

جاA ت�سميم �سح������ن الكني�سة عل≈ �سكل 

بي�سا�ي مبقيا�ض 80× 35م، �يتكون امل�سق 

فق������ي لل�سال������ة الك م������ن مربع �سخم  االأ

ربعة  أركانه االأ Wول �سلع������ه 35م ارتكزت يف ا

اأعم������دة �سخمة القطا´ كان������ت ت�ستخدم يف 

ر�قة �القبة املركزية  معبد بعلب∂ لتحمل االأ

الك �التي يبل������ قطرها 35م، �ارتفاعها 
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ر�ض 58م. �بنظرةm فاح�سة اإىل  عن �سط االأ

املوقع من الداخل تظهر عظمة �ر�عة هذه 

القب������ة حيث تظهر �كاأنها معلقة ب�سل�سلة من 

.Aال�سما

�قد ك�سيت جميع جدران الكني�سة بجميع 

ل������وان �امل�ستورد  أن������وا´ الرخام املتع������دد االأ ا

تلف������ة �متع������ددة، اإ�سافة اإىل  م������ن اأقطار 

ج������دران القبة املركزية �القب������اب الفرعية. 

ر�سيات بالف�سيف�ساA امللون  �كذل∂ فر�ست االأ

�باأ�سكال �بواعث نباتية �هند�سية �جمالية 

تلفة. اأما بالن�سب������ة اإىل العقود �القبوات 

فقد ك�سيت جميعها بالف�سيف�ساA �املوزايي∂ 

الزجاج������ي املل������ون اإ�ساف������ة اإىل تلوين زجاج 

النوافذ املتعددة.

�ق������د اأXه������رت اللوح������ات الف�سيف�سائية 

أيقونات عدداً كبرياً  التي ن�سجت عل≈ �سكل ا

أيقونات  من املالئك������ة �القدي�سÚ ��س������ور �ا

م�ستنبطة من الديانة �املعتقدات الن�رشانية 

يف �سورm بديعة عل������≈ اأر�سية مذهبة. �لكن 

ول������ت هذه الكني�س������ة اإىل م�سجد  بعد اأن 

�سكال �ال�سور  طي������ت جميع التماثي������ل �االأ

�حل fiلها ايات قرانية.

�قد ح������و هذا البناA الكن�سي/ امل�سجد 

كم������ا Pكرن������ا مئة ��سبع������ة اأعم������دة معظمها 

منقولة من معابد قدÁة �متعددة من �سورية 

�خا�سًة معبد كبري االلهة العربية اإله ال�سم�ض 

أ� بحراً،  زيو�ض/ جوبيتري نقل������ت براً ا بعل 

ر�سي �الباقي  �منها 40 عم������وداً بالطابق االأ

ر�قة املحيطة بال�سحن املكون  ا�ستخدم يف االأ

م������ن WابقÚ. �يف العه������د العثما اأ�سيفت 

ويل البناA اإىل م�سجد. ربع بعد  املاPن االأ

á«LQÉ G äÉ¡LGƒdG

اخلارجي������ة  الواجه������ات  اأن   ß������نالح

جاAت متمي������زة بال�سخامة �ع������دم املبالغة 

يف اجلمالي������ة، �بالقدر الذي ‚������ده مبالغاً 

في������ه من الداخ������ل من اجلمالي������ات البنائية 

�الزخرفة بقدر ما ن�ساهد ال�سخامة �عدم 

التم������وج �الت�سليع �خلخلة الواجهات ب�سب 

املبا ال�سخمة الت������ي اأ�سيفت يف الفرتات 

ميل القبة  املتتالية للتدعي������م �امللحقات �

ا جعل القبة  �سافية  املركزي������ة �القباب االإ

مر  ������ا كان االأ أك ثقاًل  اأقل انخفا�س������اً �ا

�سل، �مع Pل∂ بل ارتفا´ املبن≈  علي������ه يف االأ

58 مرتاً.

�لع د�راً يف ع������دم جمالية الواجهات 

 Aحمر يف بنا اخلارجي������ة ا�ستعمال الطوب االأ

اًل �يطغ≈  ا جع������ل مظهرها  اجلدران 

ب������دا´ �االبتكارات الداخلية،  عل≈ مظهر االإ

بنية املماثلة يف  عك�������ض ما  تنفي������ذه يف االأ

بدا´ يف خلق �اجهات  �سورية حيت ‚������د االإ

متحركة م������ن الداخل �اخل������ارج ب�سبكة من 

النواف������ذ �الك������وات �املحاري������ �املنحنيات 
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نفذت جميعها برتاب �تن�سيق خلق جمالية 

اإبداعي������ة متنا�سقة بÚ اجلدران �الواجهات 

الداخلية �اخلارجية.

»≤a C’G ≤°ùŸG

أ�سيدت الكني�س������ة ال�سابقة يف عهد  �قد ا

اWور ق�سطنطÚ فوق اأر�سية م�ستطيلة  م االإ

أبعادها 77م، بعر�������ض 71،70م. �يف  بلغ������ت ا

ي������ز املكا بنيت الكاتدرائية  ��س هذا ا

اجلديدة التي تو�سطها �سحن كبري تعلوه قبة 

هائل������ة ��سخمة بل قطره������ا 41م. �يحي 

بالكني�س������ة فن������اA �ا�سع يف ��سط������ه م�سطبة 

أربعة عقود  رخامية كبرية. �ترتكز القبة عل≈ ا

أربع������ة اأكتاف �سخمة،  ترتك������ز بد�رها عل≈ ا

�يحي بالعقدين ال�سما �اجلنوبي جدران 

فتحت فيها �سل�سلة من النوافذ بينما يحمل 

هذا التنظيم يف الطابق ال�سفلي WابقÚ من 

عمدة. االأ

اأما العقدين ال�رشقي �الغربي فريتكزان 

عل������≈ اأن�ساف قباب تدع������م القبة الو�سط≈، 

�ت�ستند كل منهما عل≈ قباب fiيطية اأ�سغر، 

�له������ذا اأ�سبحت جوان �اأW������راف الكني�سة 

عل������≈ �سكل عق������ود تعلوها مناب������ر م�سقوفة 

ي������ بالكني�سة. �كانت  بعق������ود م�ستديرة 

�س�سة لل�سيدات  هذه الرده������ات املرتفعة 

�سور  اWورة تيود�را  م حيث تق�سدها االإ

ا�سية من ال�سيدات.  ال�سلوات fiاW������ة با

حي������ان ت�ستقبل فيها  كم������ا كانت يف بع�ض االأ

عي������اد �املنا�سب������ات الر�سمية  ز�اره������ا يف االأ

�الدينية.  
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تعت هذه الكاتدرائية التحفة املعمارية 

يف Pل∂ العهد �اإحد االنت�سارات العظيمة 

ي ع�������رش. �بعد الفت  املبتك������رة �اخلالدة الأ

ول������ت اإىل م�سج������د اإ�سالم������ي  العثم������ا 

ا جعلها تع  حيث اأ�سيفت اإليها امل������اPن 

وPج  � ÚيفتX�� Ú������نظام� Úع������ن منهج

�سارت������Ú يف بناmA �اح������د يع عن تالحم 

. ديان �لقائها يف حيز بنائي م�سرت االأ

�يو�س ت�سمي������م الكني�سة مد ارتبا• 

الكثري م������ن العنا�رش املعمارية الهامة، فنجد 

مثاًل Pل������∂ املحور الط������وال للبازيلي∂ يف 

مث������ل بن������اA البازيلي∂ يف  فج������ر امل�سيحية 

بني������ة الكن�سية يف مدينة  الق�سطنطينية، �االأ

أ� كني�سة  ب�رش �كني�س������ة اأزر´ يف �سوري������ة ا

أ� كني�س������ة القدي�ض فيتال يف  مدين������ة جر�ض ا

 Aمدينة رافينا جميعه������ا ارتكزت عل≈ اجلز

��س م������ن ال�سحن املربع املت������وج بالقبة  االأ

املركزية، �عل≈ اجلانبÚ م�ستطيل م�سقوف 

باأن�ساف قباب.

�بذل∂ التكوين البدي������ع ي�سب ال�سحن 

كله بي�سا�ي ال�سكل �ملحق باأن�ساف القباب 
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، بينما ترتكز  املت�سل�سل������ة م������ن كل اجلوان������

أربع������ة عقود موزع������ة اأحمالها  القب������ة عل≈ ا

كتاف الت������ي يف اأركان املربع �من ثم  عل≈ االأ

االنتقال من املرب������ع املتكون من هذه العقود 

لقات الدائرية للقبة بو�ساWة املثلثات  اإىل ا

الكر�ية عل≈ �سكل املعلقات.

�لذل������∂ Áكن القول باأن هذا التخطي 

الهند�س������ي �التكوين �الوحدة املتكاملة للقبة 

املركزي������ة املبني������ة عل≈ املعلق������ات  �سم يف 

التحكم يف ارتفا´ القب������ة �ات�ساعها بال�سكل 

�زان �الثقل  املطل������وب مع التخفيف م������ن االأ

عل≈ اجلوان �االقت�ساد يف التكاليف بدالً 

من الطرق القدÁ������ة التي كانت ت�ستعمل يف 

. بنية الك املعابد �االأ
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1 امل������واد امل�ستخدمة يف بن������اA القباب 

املركزية �الفرعية:

ل  كان بناA القبة املعلقة هو ال�سغل ال�سا

للمهند�س������Ú منذ العه������ود ال�سابقة، �قد  

التو�س������ل اإىل اإن�ساA ه������ذه القباب يف �سورية 

با�ستخ������دام م������واد معمارية �سلب������ة �خفيفة 

ال������وزن. �هذه امل������واد عبارة ع������ن ال�سخور 

������ة عن الثورات  كاني������ة املحر�قة �النا ال

������ا اأعطاها �سف������ات خارقة   كاني������ة  ال

ن�سان  اأن ينتجها لتميزها ب�سفات  ي�ستطع االإ

هامة منها:

 تكوينه������ا اخلارج������ي �الداخل������ي عل≈ 

������ا يجعلها  �س������كل الفقاع������ات املجوف������ة  

منا�سب������ة لدخ������ول اخللط������ات الال�سقة من 

ري  امل������ال• الكل�سي ال������ذي يك�سبها �سالبة 

قابلة للت�سقق������ات �الت�سدعات، كما يك�سبها 

ر�سية �الزالزل  مل الهزات االأ املر�ن������ة يف 

خر اإ�سافة اإىل التكيف  �العوامل اجلوية االأ

ملها  يف ت�سكيلها �مدها ب�سهولةm مطلقة �

الثقل العلوي.

 اخلفة: �ج������اAت خفتها ب�سب ال�سهر 

كانية داخ������ل الفوهات  ������رارة ال نتيجة ا

ا اأفقدها عنا�رش الثقل املعهودة  كانية  ال

جر البازلتي. يف ا

لوWة مع  �قد  ا�ستخدام هذه املادة 

جر الكل�س������ي املهر��ض �اللدن  جبلة من ا

�امل������رق، حي������ث كان������ت تفر�������ض املقذ�فات 

كانية عل≈ القوال اخل�سبية ال�سفل≈ ثم  ال

ت�سك������ اخللطة الكل�سية �ت������رت لتجف ثم 

الكوفراج �بعد التاأكد  تتم اإزالة القوال������ 

م������ن اجلفاف املطلق �التما�س������∂ تتم عملية 

وب  الطالA �تر�سيع الزين������ة من املواد املر

أ�  أ� الطينة البي�ساA ا بها �س������واAً من الزجاج ا

ل������وا الر�سا�سية كما   أ� االأ الف�سيف�س������اA ا

أيا �سوفيا �هكذا. تنفيذه يف كني�سة ا

�ق������د  ا�ستعمال Pل∂ يف جميع �ساالت 

بني������ة الك يف �سوري������ة �خا�سًة املنطقة  االأ
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و�ض  أ� ما تعرف با�سم منطقة ا اجلنوبية ا

ة. �من  البازلت������ي ب�سب توفر هذه املادة بك

أ�سي������دت منذ العهد  بنية التي ا بÚ ه������ذه االأ

مامات مثل  النبطي يف القرن الثا ق.م ا

حمامات مدن ب�رش �عمان �جر�ض ��سهبا 

�س������واق العامة  �درع������ا ��سع������ارا، �كذل∂ االأ

�الكنائ�ض �البازيلي������كات �الكاتدرائيات مبا 

ر�قة الك������ يف امل�سار  فيه������ا �سق������وف االأ

ريها. �

�ق������د نقلت هذه التقنية م������ن �سورية اإىل 

اWورية ر�ما منذ �قتm مبكر  م عا�سم������ة االإ

ثم Wور ا�ستخدامها �تو�سع يف تطوير مدينة 

أبولود�ر  ر�ما من قب������ل املهند�ض ال�س������وري ا

اWور تراجان �التي  م الدم�سقي يف عهد االإ

مازال������ت ماثلة يف مبن≈ الكول�سيوم �الفور�م 

ريه������ا، �بع������د Pل������∂ �س������ا´ ا�ستعمالها يف  �

بنية ال�سخم������ة يف العا الر�ما  معظم االأ

�البيزنطي.

�قد ا�ستخدمت هذه املنهجية يف القباب 

الب�سيط������ة Pات ال�س������كل الك������ر�ي �املركبة 

�القب������اب املرتكزة عل≈ الطبلة Pات االرتفا´ 

اجلمل������و �املرتكزة عل≈ Wبل������ة دائرية ثم 

ت������د عل≈ املعلقات، �ه������ذا املنه �سم يف 

ت�سقيف امل�ساحات الكبرية من د�ن حاجة اإىل 

بناA اأعم������دة اأ� مرتكزات خا�سة يف الو�س 

ا يعطي املنظر الداخلي �اخلارجي لهذه 

القباب جماالً �تن�سيقاً.

�ال�س������يA اله������ام يف هذا العم������ل �سهولة 

فت������ �سال�سل من النوافذ املربعة �امل�ستطيلة 

تلفة من  أ� باأ�س������كال هند�سية  �الدائري������ة ا

 Aأ�سفل انحنا مثلثات �معينات �م�سلعات يف ا

عل������≈ �ح�س  القب������ة اأ� يف ��سط������ه اأ� يف االأ

أك ما كان ي�ستعمل Pل∂  املخط املر�سوم، �ا

يف القبة املرتكزة عل≈ الطبلة.
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ر�قة �ال�رشفات املقامة  �قد �سمح������ت االأ

فوق املما�سي اجلانبية الك �املحملة عل≈ 

�سا�سية  عمدة املرتفعة ب������Ú الدعامات االأ االأ

مل القب������ة اإىل املبالغ������ة يف اإXهار  الت������ي 

 .Aاجلمالي������ة املتنوعة يف العا الداخلي للبنا

كم������ا زادت اجلمالية بالفتح������ات املت�سل�سلة 

�املتكررة عل≈ �سكل نوافذ اأ� فتحات اإ�ساAة. 

ثم هن������ا البواكي �املحاري������ Pات العقود 

أ� عل������≈ �س������كل �سناديق  الن�س������ف دائري������ة ا

مفتوحة. 

اإ�سافة اإىل ا�ستعمال العقود امل�ستقيمة اأ� 

ريها  أ� املدببة � �سان ا عل≈ �سكل حذ�ة ا

�التي ك ا�ستخدامها يف �سورية �خا�سًة يف 

بناA الق�سور مثل ق�رش ابن �ردان يف ��س 

�سورية اإىل ال�رشق م������ن مدينة حماة �بنف�ض 

الف������رتة التاريخي������ة لبن������اA الكنائ�ض يف عهد 
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اWور ج�ستنيان حيث كان يتم التكيف  م االإ

أبعادها ب�سكل  يف هند�سة النوافذ �عددها �ا

يتنا�س مع العوامل اجلوية.

�سل������وب بتوف������ري  �ق������د �ساع������د ه������ذا االأ

أيا �سوفيا  م�سطحات داخلي������ة يف كاتدرائية ا

لر�سم ال�س������ور املنا�سب������ة بالف�سيف�ساA امللون 

أن������وا´ الرخ������ام املتعدد الت������ي اأ�سفت عل≈  �ا

املبن������≈ م������ن الداخل ر�نق������اً �به������اAً مكماًل 

قبية �القباب املك�سية  لزخارف العق������ود �االأ

ر�سيات  بالف�سيف�ساA املزج �الالمع فوق االأ

الذهبية.

�زاد من جمالية املنظر اأن كل عمود من 

عمدة يتكون من قطعةm �احدة من الرخام  االأ

 Aلوان اإ�سافة اإىل التيجان البي�سا املختلف االأ

عل≈ الغني  �فوقها منه التعميد الثالثي االأ

لي������ات النحتي������ة فائق������ة اجل������ودة فوق  با

يوانية املركبة. ثم  أ� االإ عمدة الكورنثي������ة ا االأ

ر�سي بال�سجاد الف�سيف�سائي  ياأتي الفر�ض االأ

الرائع بت�سكيالت متنوعة �جميلة خلق جواً 

داخلياً من�سجماً كلياً �كاأن املرA داخل اإحد 

الغرف التي ��سفت يف اجلنة.
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أبنية  مع ا بنيت الكاتدرائي������ة يف موقع 

دينية من������ذ العهد النبطي حيث يوجد مبن≈ 

دي������ر الراه������ بحريا م������ن ال�سم������ال �مبن≈ 

�سقفية م������ن ال�رشق �م�سج������د فاWمة يف  االأ

الزا�ي������ة ال�سمالي������ة الغربي������ة، �جميع هذه 

بنية تق������ع يف الق�سم ال�سما ال�رشقي من  االأ

املدينة.

بنية الكن�سية  أك االأ �يعت هذا البناA من ا

بنية الك  يف ب������الد ال�سام، ��احد م������ن االأ

، �كان د�ره الوXيفي يتنا�س  19 يف الع������ا

ططه   Aمع حج������م بنائ������ه، �من هنا ج������ا

أنه  العمرا فريداً من نوعه يف املنطقة، اإال ا

�سف  ي�ستمر Wوياًل يف املحافظة عل≈  �لالأ

�سلي فتهدمت قبته املركزية نتيجة  بنيانه االأ

أد اإىل  ا ا جزاA العلوية  الت�سدعات يف االأ

������ول البناA تدريجياً من كاتدرائية اإىل دير 

بازيلي∂ �من ثم كني�سة �سغرية، �كان هذا 

20
التحول يتنا�س مع عدد ر�اد املبن≈.

�يعود تاري������ البناA اإىل ف������رتة االزدهار 

الديني �العم������را يف املدينة. �بف�سل ن�ض 

ريقية كان موجوداً  كتابي نق�ض باللغ������ة االإ

ت قراAته من  فوق �ساكف املدخل الرئي�ض 

قبل الباحثÚ الذين زار�ا املدينة قبل فقدان 

ال�ساكف، �عل≈ راأ�ض هوؤالA العا �ادنقتون. 

�ق������د جاA يف الن�ض اأن البن������اA �سيد يف عام 

. �هذا التاري يتوافق  407 من تاري ب�رش

أ� �سهر اPار من  أيلول من عام 512م ا بÚ �سهر ا

ر�سف∂ جوليان.  عام 513م �Pل∂ يف عهد االأ
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�قد كر�ض البناA عل≈ �رشف القدي�سÚ �سريج 

21
�باخو�ض �ليوني�ض.

 Aمن البنا Aبعد ب�سع �سنوات من االنتها�

اWور جو�ستينيان ببناA كاتدرائية  م أم������ر االإ ا

يف العا�سم������ة الق�سطنطيني������ة مكر�سة عل≈ 

 Aأنف�سهم �عل≈  البنا �رشف القدي�س������Ú ا

. ��سميت الكاتدرائية هنا  نف�سه يف ب�رش

با�سم القدي�سة �سوفي������ة. كما  بناA كني�سة 

فيت������ال عل≈ املنه نف�سه يف مدينة رافينا يف 

اإيطالي������ا �كني�سة القدي�ض ج������ورج يف مدينة 

خطاA التي  ارتكابها  ا�س������ي االأ اأزر´ مع 

يف ب�������رش �التي اأدت اإىل �سقو• القبة بعد 

فرتة �جيزة من بنائها، �ال�سب يف Pل∂ ثقل 

�سابات بÚ ثقل هذه  أ� اختالل يف ا القبة ا

القب������ة �قواعد االرت������كاز. �لهذا  تعوي�ض 

�تبديل الدائرة االهليليجية بدائرة م�ستديرة 

اأقل ثقاًل، �لهذا ا�ستمرت حت≈ بداية القرن 

الع�رشين.

�نود اأن ن�س������ري يف هذه املنا�سبة اإىل تل∂ 

الكنائ�������ض التي بنيت عل������≈ النم الهند�سي 

نف�س������ه ال������ذي  تطبيق������ه يف كاتدرائي������ة 

: ب�رش

 Aكني�سة القدي�ض جورج يف اأزر´ جا  1

 Aط البنا ط البناA متطابقاً كلياً مع 

، اإال اأن املقايي�ض كانت مق�سومة  يف ب�������رش

 .Úعل≈ اثن

يف  �سوفي������ا  القدي�س������ة  كني�س������ة   2

الق�سطنطينية بنيت بÚ اأعوام 532 �537م، 

 Úاملبني Úاإال اأن هنا ثمة فوارق جوهرية ب

فقد جاA �سحن الكني�س������ة هنا عل≈ �سكل 

بي�سا�ي 80 م×35م تتو�سطه قبة Pات قطر 

يبل 35م �ارتف������ا´ 58م. �اجلدران مك�سية 

لوان، �فر�ست  أنوا´ الرخام املتعدد االأ بجميع ا

ر�سي������ات بالف�سيف�ساA املل������ون اأما العقود  االأ

الزجاجي   Aبالف�سيف�س������ا �القباب فك�سي������ت 

امللون �باأ�س������كال هند�سية رائعة �تتمثل فيها 

�س������ور املالئكة �القدي�س������Ú يف �سور بديعة 

عل≈ اأر�سية مذهبة. �قد ا�ستعمل يف الزينة 

حجار  �الديكور الذه �الف�سة �العاج �االأ

.Aة ب�سخاÁالكر

كني�س������ة القدي�ض فيت������ال يف مدينة   3

�سع������ا´ الفني  رافين������ا التي كان������ت مركز االإ

اWورية الر�مانية  م البيزنطي �عا�سمة االإ

الغربية منذ ع������ام 420م �حت≈ نهاية القرن 

اخلام�������ض. �بنيت فيه������ا الكني�سة بÚ اأعوام 

ططه������ا من  526 �547 م. � ا�ستق������اق 

 Aكاتدرائي������ة ب�������رش �الق�سطنطيني������ة �جا

فق������ي املثمن  �ج������ه ال�سب������ه يف امل�سق������ االأ

ط اجلدران   Aالقب������ة املركزية. كما جا�

اخلارجية عل≈ �سكل مثمن الز�ايا يحي به 

مثمن اأخر من اخلارج.
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أنه������ا ترتكز عل≈  �م������ن مي������زات القب������ة ا

معلقات مكون������ة من عقود �سغ������رية، �بنيت 

أ�ا فخارية داخل اجل������دران بحيث  م������ن ا

ا  �ا العليا عل≈ �سكل اأفقي  ��سع������ت االأ

جع������ل ج�سم القبة خفيف ال������وزن، �بذل∂  

تكن هنا حاجة اإىل عقود اأ� جدران �ساندة 

ال يف ب�������رش �الق�سطنطينية.  كما هو ا

أم������ا الر�سوم������ات اجلداري������ة فجميعها من  ا

تلفة اأهمها  الف�سيف�ساA �تظهر م�ساه������د 

اWور جو�ستنيان �حا�سيته،  م م�سهد Áثل االإ

اWورة تيود�ر �حا�سيتها. م �االخر لالإ

�جاA املخط الع������ام للمبن≈ يف ب�رش 

عل������≈ �سكل رباع������ي ال�سلع الكب������ري امتداد 

�سمال  37م  رب × 32 �رشق  49م  45

1848م2. �تاأخ������ذ  جن������وب �مب�ساح������ة 8

درجة �ال�سما 
ْ
ج������دران املبن≈ اجلنوبي 91 

 درج������ة fiور �سم������ال/ جنوب. �اجلدار 
ْ
 93

 درجة 
ْ
 درج������ة �ال�رشق������ي 91 

ْ
الغرب������ي 91 

رب. �هذا املخط ينق�سم اإىل  fiور �رشق/

 :
22

Úق�سم

ال�رشق������ي من������ه �يتكون م������ن �سدر   1

أ� الهيكل امل�سلع 12× 10م Wوالً  الكني�س������ة ا

�عر�س������اً �يحف به من اجلانب������Ú ال�سما 

10×5م  م�ستطي������الن  اإيوان������ان  �اجلنوب������ي 

W������والً �عر�ساً يتلوهما من ال�������رشق اإيوانان 

م�ستطي������الن اأي�ساً 15×6م W������والً �عر�ساً 

�ينتهي������ان ب�سدر منحني عل������≈ �سكل ن�سف 

دائرة. 

الق�س������م الغرب������ي �هو عل������≈ �سكل   2

مرب������ع يحي بعدة د�ائر م�ستديرة، املركزية 

12م فر�س������ت اأر�سيتها  منها Pات قط������ر 5

أربع ركائز بحيث  ي به������ا ا � Aبالف�سيف�سا

تتق������دم كل اثنت������Ú منهم������ا ن�س������ف دائرة. 

أربع������ة اأن�ساف د�ائر عل≈  �جميعه������ا ت�سكل ا

�س������كل �سعاعي بحيث يبل قط������ر كل �احدة 

منهما 6م. ث������م تاأتي الدائ������رة الثانية �التي 

ن�ساف  ا�ض الأ يك������ون fiيطها عل≈ �س������كل 

 Úالد�ائر املذكورة ثم البهو الفا�سل بينها �ب

اجلدار اخلارجي من الداخل.

اً من  أم������ا اجلدار اخلارجي فيبد� مفر ا

الداخ������ل �اخل������ارج للتخفيف م������ن ال�سماكة 

الكبرية للجدار �اإعطائه منظراً جمالياً من 

أي�ساً �لهذا فقد اأفر من  الداخل �اخلارج ا

الز�اي������ا الداخلية �نفذ فيه������ا حنيات ركنية 

أي�ساً  ا�رها من اخلارج ا مقببة ت�ساندها �

حنيات مقببة. اإ�سافة اإىل �ست حنيات �سغرية 

ت�سن املداخل.  ا�ر � من الداخل 

�هذا التدبري الهند�سي جعل من اجلدران 

اخلارجية م�سلعات بل عددها 16 �سلعاً، كما 

عمدة التي ترتكز عل≈ اأن�ساف  اأن ‹مو´ االأ

الد�ائر يبل عدده������ا 16 عموداً من الطراز 

الكورنث������ي لتحم������ل ج�سم القب������ة اإ�سافة اإىل 
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رب������ع. �بذل∂ نالحß اأن التق�سيم  الركائز االأ

العام الداخلي ثالثي املنه بحيث يق�سم كل 

امتداد عل≈ ثالثة اأق�سام، كما جاA بناA القبة 

عل≈ �سكل Wابقي بحيث اأفر الق�سم ال�سفلي 

ي بالقبة ب�سكل  منها من اأجل فت نوافذ 

كام������ل. كما ز�د البن������اA بالعديد من النوافذ 

بواب  التي تفت عل≈ جميع اجلهات �كذل∂ االأ

أي�ساً �التي  التي تفت عل≈ جمي������ع اجلهات ا

بل عددها ثالثة يف كل من اجلهة ال�سمالية 

�اجلنوبية اأما الواجهة الرئي�سة الغربية فقد 

ها املدخل الرئي�ض  نفذ بها خم�سة مداخل اأك

. ��س االأ

اأما تزي������Ú املبن≈ ح�س م������ا هو Xاهر 

بنية  حت≈ االن فهو فقري جداً باملقارنة مع االأ

املثيلة ل������ه �التي Pكرناها �سابقا، �من خالل 

معاينة عنا�رش الزينة فقد اقت�رشت عل≈ فر�ض 

ر�سي������ة بالف�سيف�ساA الفق������ري بالر�سومات  االأ

�عدم الدق������ة �النعومة. اإ�ساف������ة اإىل نق�ض 

عمدة �بع�������ض العنا�رش،   ال�سلبان عل������≈ االأ

ك�س������اAات الرخامي������ة لبع�ض  ������ت االإ كم������ا 

اجل������دران �العنا�رش اإ�ساف������ة اإىل املنحوتات 

جارة البازلتية  البازلتية عل≈ العديد من ا

�الر�سومات اجلدارية فوق Wبقة من املال• 

الكل�سي حيث اأXهر جزA من اإحد اللوحات 

�هي الوحيدة املتبقية يف مبن≈ ال�سيدة مرمي 

.Aالعذرا

�سارة اإىل اأن املبن≈ بكامله   �البد م������ن االإ

ج������ر البازلتي. �ال������ذي توافق مع  بن������ي با

ثرية يف املدينة �منها  بنية االأ العديد م������ن االأ

عل������≈ �سبيل املث������ال قو�ض الن�������رش �ال�سقايا 

ال�رشقية �الغربية. �قد نقلت معظم العنا�رش 

ديثة يف املدينة،  بنية ا � ا�ستعمالها يف االأ

كما نقل ق�سم اأخر حديثاً اإىل خارج املدينة.   

�يف الف������رتة التي حول فيه������ا املبن≈ اإىل 

������ت اال�ستفادة من �س������در املبن≈  بازيلي∂ 

عم������دة التي ترتك������ز عليها القبة  �بع�ض االأ

�هيq املكان لهذه الوXيفة بحيث جاW Aوله 

9م �ارتكز  �سم������ال �رشق �عر�س������ه 7 20م 

�سط البازيلي∂ فوق ثمانية اأقوا�ض، �اأخرياً 

ا�ستعمل املبن≈ ككني�سة من قبل الن�سار يف 

ة  املدينة يف القرن التا�سع ع�رش �كذل∂ مق

23
أي�ساً. ا

 áæjóe ‘ á«böûdG á«FGQóJÉ dG  

  öüH

ي ال�رشقي من املدينة   يقع البناA يف ا

ي النبطي �جن������وب الكاتدرائية  ���س ا

 Aىل مب�ساف������ة 150م، �يت�سكل هذا البنا� االأ

أبنية دينية نبطية حيث كان مبن≈  من تركي ا

البانتي������ون النبطي الرئي�������ض لاللهة النبطية 

الثالثة الالت �العزا �Pا ال�رشا، �من ثم معبد 

�ثن������ي يف عهد الوالية  يع������رف ا�سمه حت≈ 

االن �اأخ������رياً مبن≈ كاتدرائي������ة. �قد ك�سفت 
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ديثة اأن ه������ذا البناA الكن�سي  الدرا�سات ا

م الك للمدينة �التي  هو الكاتدرائي������ة االأ

 التاأك������د من بنائها م������ن خالل ن�ض كتابي 

يحدد من جهة تاري البناA �من جهة اأخر 

24
.Aالتكري�ض لهذا البنا

�ق������د حو ه������ذا ال�������رش ب������W Úياته 

بنية الدينية املت�سعة  ‹موعة متكاملة من االأ

�الت������ي ح������وت يف داخلها تنظيم������اً هند�سياً 

�سمم انطالقاً من �سكل م�ستدير يبل قطره 

ط معم������اري مربع ال�سكل  30م داخ������ل 

40×40م تقريب������اً. ي�س������اف لذل������∂ ال�سدر 

ال�رشق������ي امل�ستدي������ر �املت�سع �ال������ذي ياأخذ 

امتداد 20×15م تقريباً �يحاPيه اإيوان تبل 

مقايي�س������ه ن�سف مقايي�������ض ال�سدر. �كذل∂ 

ال�سدر امل�ستدير اجلنوبي �الذي يبل امتداده 

20×20م تقريباً مع ملحقاته اجلانبية.

�اأ�سب املخط املركزي للبناA مع �اجهته 

املنتظم������ة �التي تكلمنا عنه������ا �سابقاً �التي 

������وي كوات هند�سي������ة من�سجمة �متنا�سقة 

اإ�ساف������ة اإىل املحاري املنفذة يف ز�ايا املربع 

عمدة �املند‹������ة �املنت�سبة فوق  ��س������ف االأ

ركائز �سخم������ة �املوزعة فوق منه معماري 

عل≈ �س������كل دائري �سم لوجود ر�اق معمد. 

�كل Pل∂ اأعط≈ هذا املجمع امتداداً رباعياً 

كب������رياً بل تقريب������اً 80×80م فوق اأر�ض تبل 

م�ساحتها حوا 6400م2. 

نياً بالزين������ة املتنوعة  �ق������د كان املبن≈ 

ك�ساAات الرخامية �املعدنية �التي  �منها االإ

جارة  كانت تثبت يف اجلدران بعد تهيئة ا

�س������كال العمودية  ب�سقوق متع������ددة تاأخذ االأ

�املق�سم������ة اإىل �سطرين حوت ب������Ú جنباتها 

مفا�سل بر�نزي������ة خ�س�ست لتثبيت �سفائ 

املعدنية،  ك�س������اAات  االإ ك�س������اAات �خا�سة  االإ

وي  �كذل∂ م������ن اأج������ل تثبيت تزيين������ات 

عل≈ زخارف هند�سي������ة متعددة. اإ�سافة اإىل 

ك�ساAات الرخامية التي �سفحت بها بع�ض  االإ

قوا�ض �الهيكل،  اأق�سام اجلدران �كذل������∂ االأ

ق�سام مب������ا فيها  �كذل������∂ تزي������Ú بع�������ض االأ

ر�سيات باللوحات الف�سيف�سائية �امل�سنوعة  االأ

يف ق�سم منها باملكعب������ات الزجاجية املذهبة 

�كذل∂ العديد من التزيينات املفقودة.

�بذل������∂ نر اأن املقايي�ض العامة يف هذا 

حيان  البناA متقاربة اأ� متطابقة يف بع�ض االأ

م������ع بناA كاتدرائي������ة الق�سطنطينية 80×80 

20م W������والً، �كذل∂ التفا�سي������ل املعمارية 

التي Pكرت �ال حاجة للعودة اإليها ثانيًة.

�بذل∂ نك������ون قد عر�سنا بع�ض النماPج 

 Úسارية ب� ة ع������ن الوحدة ا القليلة �املع

بالد ال�سام �تركيا �بالق������در الذي �سم لنا 

به البحث، �لك������ن �سيكون لنا متابعة لعر�ض 

خر �التي يف  مور االأ �درا�س������ة الكثري من االأ

 Aس≈، �التي توؤك������د اأن املر� قيق������ة ال  ا

يتجول يف كال البلدي������ن �كاأنه يف بلدm �احد 

m �احد �ح�سارةm �احدة.  �يف اأح�سان �سع
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ديث  ديث ي�ستطيع املرA الذي ينعم النظر يف حال اللqغة العربية يف الع�رش ا ديث ي�ستطيع املرA الذي ينعم النظر يف حال اللqغة العربية يف الع�رش ا qي�ستطيع املرA الذي ينعم النظر يف حال اللqغة العربيqة يف الع�رش ا

 Aسيحة، �سوا Aسيحة، �سوا Aيحة، �سوا سة الف�سة الف� qة الف�ار العربية الف�ار العربيqار العربيq ار العربيسار العربيس سن�سن� أ ديث عنه، هو تقومي لغة ا ديث عنه، هو تقومي لغة امر ندر ا امر ندر ا أ امالحظة امالحظة ا

ار يحبون اللqغة سار يحبون اللqغة سار يحبون اللqغة  سن�سن� الوالوؤالA االأ و�لÚ. فهو�لÚ. فه �لÚ. فهو�لÚ. فهوؤ وم م�سوم م�س فÚ م موXفÚ م موXفÚ اأ اأ اباتاباتاباً تم كتم ك أ أكانوا مدر�سÚ كانوا مدر�سÚ كانوا مدر�سÚ ا ا

عوبات ا�ستعمالها سعوبات ا�ستعمالها سعوبات ا�ستعمالها  فا عليها �خدمتها �تذليل � فا عليها �خدمتها �تذليل �سة ا سة ا qفا عليها �خدمتها �تذليل �همي فا عليها �خدمتها �تذليل �همية ا ة ا أ qالعربيqة، �يدركون العربية، �يدركون العربيqة، �يدركون ا

ب هذا سب هذا سب هذا  سقهم �كتابتهم حت≈ ي�سقهم �كتابتهم حت≈ ي� قهم �كتابتهم حت≈ ي�طقهم �كتابتهم حت≈ ي�ْط ط يف نط يف ن �ن من اخلطاأ �ن من اخلطاهم يك اهم يك qن من اخلط، �لكن� �ن من اخلط، �لكنهم يك هم يك نطقاً �كتابًة

حاب هذه سحاب هذه سحاب هذه  س�س� ن اأ تاج اإىل رفقm يف التنبيه �التحليل الأ ااخلطااخلطاأ Xاه������رة لغوية 

. eاdG äGQ©رHيëàŸG áد E’G ‘ ºقيe …Qƒد �سbاfو jOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁❁

ò
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qات ح�سن������ة، ��سلو لغويqات ح�سن������ة، ��سلو لغويq qني ��P نيات ح�سن������ة، ��سلو لغويالظاه������رة ��P ات ح�سن������ة، ��سلو لغويالظاه������رةqني ��P الظاه������رةq

أنا�س������اً ي�ستحقون التقريع  ، �لي�سوا ا
q
يجاب������ي
q
يجاب������ي
q اإ

ار سار سار  سن�سن� الوالوؤالA االأ وار�سون هوار�سون ه qهمل الدqهمل الدq
أ أ�اللqوم. لقد ا أ�اللqوم. لقد 

ية اخللل �ية اخللل �ؤية اخللل  تهم حجبتا ر تهم حجبتا ر�عداA �ك �عداA �ك ة االأ qدسدسد سن �سن � الأ

ياة  ياة ساع������ت يف ا ياة ساع������ت يف ا اع������ت يف ا سدق������اA. �لذل������∂ �سدق������اA. �لذل������∂ � دق������اA. �لذل������∂ �سدق������اA. �لذل������∂ �س س�س� يف االأ

qة Xواهر لغويqة ة Xواهر لغوية ة Xواهر لغويqة  qواهر لغويالعربيX واهر لغويالعربيةX ةqالعربيq

��رية، منه������ا ا���رية، منه������ا ا���رية، منه������ا االعتق������اد اأن لغة Wالب  �كث����كث���

ري من تي�سري من تي�سري الالثانوي������ة العام������ة �سيئة، �الالثانوي������ة العام������ة �سيئة، �ال ب������د

������ة لتالئم م�ستو  qة لتالئم م�ستو ة اجلامعي������ة لتالئم م�ستو ة اجلامعي������ qة اجلامعيq qاملناه������ اللqغويqة اجلامعياملناه������ اللqغوية اجلامعياملناه������ اللqغوي

qانويqة. انوية. انويqة.  qانويليها من املرحلة الثانويليها من املرحلة الث الطالب الوافدين اإ

q
دري�ض اجلامعي
q
دري�ض اجلامعي
q qدري�ض اجلامعي التدري�ض اجلامعي الت qن

أ ������اس������اس������اً، ا سي�سي� أ �االعتق������اد، ا

��رشي���رشي���رشيq �لي�ض  ع���� ع�����ة �اج  �ة �اج  qع����جنبي ع����جنبية �اج  ة �اج  أباللqغ������ات االأباللqغ������ات االأ

qار العاميqات ار العاميات ار العاميqات  ار العاميسار العاميس سن انت�سن انت� أ اريارياً، ا ريخريخ ترفاً. �االعتقاد، اأ

qائيqات العربية ‹رد اختيار لو�سيلة ائيات العربية ‹رد اختيار لو�سيلة ائيqات العربية ‹رد اختيار لو�سيلة  ائيسائيس سيف الف�سيف الف�

اهدين.ساهدين.ساهدين. سال بامل�سال بامل� ال بامل�سال بامل�س س�س� qت�ت� �سهلة يف اال

ا�سا�ساأكتفي، هن������ا، بظاهرتÚ من الظواهر 

تان �لكنهما ريتان �لكنهما ريتان �لكنهما  رينهم������ا خطرينهم������ا خط اأ اللغوية، اعتقدت

قابلتان يف الوق������ت نف�سه للتعديل �التبديل. 

دق سدق سدق  سن الذين ت�سن الذين ت� أ ������ارة س������ارة س������ارة اإىل ا س�س� إ�م������ن �اجبي االإ�م������ن �اجبي اال

q للعربيqة،  للعربية،  للعربيqة،  ������ارس������ارس������ار������ار سن�سن� أ عليهم هات������ان الظاهرتان ا

������ون لها، مدافعون عنها، م�ستعملون لها، fiب������ون لها، مدافعون عنها، م�ستعملون لها، fiب������ون لها، مدافعون عنها، م�ستعملون لها، 

�لكنهم يقفون عل≈ اأ�اخر الكلمات بال�ساكن 

Ú��Ú��Ú ينطقون به������ا، �يهمل������ون التدقيق يف  ������ �ح����ح���

ي مي مي  عالمات الرتقي������م، �يف ا�ستعم������ال ما �سمعالمات الرتقي������م، �يف ا�ستعم������ال ما �سمعالمات الرتقي������م، �يف ا�ستعم������ال ما �س

خط������اA ال�سائعة. �من ثم كانوا يف حاجة  باالأ

 ،Aسدقا� يq كالذي يجري بÚ االأ qاإىل حوار �د

ن�سار  �مناق�س������ة هادئ������ة كالتي يعرفه������ا االأ

������اق اللqغة. �ل�س������وف اأنطلق  qاملحب������ون �ع�س�

ليلي من الدع������وة اإىل اإنعام  يف ح������واري �

النظر يف الظاهرتÚ املذكورتÚ، لعلq بع�ض 

أ�  �سماتهم������ا تتوافر يف لغ������ة اأحدنا �كتابته، ا

وار  يف لغة مْن نع������رف �كتابته، في�سب ا

يq حل 
������ال حافزاً مقب������والً اإىل اأ يف هذه ا

.≈ مر

 á q«Hô©dG á¨ q∏dG £f 1

اكن عل������≈ اأ�اخر  qاأ�سب������ الوق������وف بال�س

أثناA نْطق اجلمل �قراAة الن�سو�ض  الكلمات يف ا

ري مق�سورة عل≈ Wلبة  ة  qة عامqاهرة عربيX

العلم ��سداة اللغة. فاأنت تالحß جلوA كثري 

من املدر�س������Ú �املحا�رشي������ن �املتكلمÚ يف 

أكانوا  املحافل العام������ة �اخلا�سة اإليه، �سواA ا

أم  اخت�سا�سي������Ú باللغ������ة العربي������ة �ادابها ا

 . كانوا اخت�سا�سي������Ú بحقول معرفيqة اأخر

أتبا´ هذه الظاهرة،  �هوؤالA، يف راأيي، ه������م ا

أ� متقاربون يف  تبا´ مت�سابه������ون ا �ه������وؤالA االأ

أثناA حديثه������م ال�سفويq �قراAتهم الن�سو�ض  ا

ركة اإىل �سكون يف  املكتوبة اإP يحول������ون ا

را�ض الوقف �موا�سعه ��رش�راته. ري اأ
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�املع������ر�ف اأن ه������ذه الظاه������رة لي�س������ت 

جديدة، فقد دعا اإليه������ا يف القرن الع�رشين 

عدد من رجاالت الثقاف������ة ال ي�س∂ اأحد يف 

 Aة. �قد ع هوؤالqاتهم �م�ستوياتهم اللغويqني

أنهم دعوا اإىل الوقوف  املثقفون �رشاحًة عن ا

عراب، �ا�ستند�ا  عل≈ ال�ساكن تخل�ساً من االإ

ع������راب �سع يعوق  يف Pل������∂ اإىل اأن هذا االإ

تعليم اللغ������ة العربية �ا�ستعماله������ا �اإتقانها. 

من ه������وؤالA عبد العزيز فهمي الذي دعا اإىل 

عراب يف االق������رتا الذي  التخل�ض م������ن االإ

�ل يف القاهرة،  قدمه اإىل ‹م������ع ف������وؤاد االأ

 Ú������أم . �منه������م اأحم������د ا
1
يف 1944/1/24

عراب  أي�ساً الذي دع������ا اإىل التخل�ض من االإ ا

، م�ستنداً  اللغ������ة ال�سعبية �سمن دعوته اإىل 

، حال د�ن  ع������راب �سع يف Pل������∂ اإىل اأن االإ

كثرياً   :Úاإتقان العرب لغتهم. قال اأحمد اأم

م������ا �سغلْت Pهني م�سكل������ة العالقة بÚ اللغة 

الف�سح������≈ �اللغة العامية، �اأن �سعوبة اللغة 

عراب  الف�سح������≈ ال�سيqما من ناحي������ة االإ

. �اإPا  ول د�ن انت�سارها يف جمهور ال�سع

أردنا تعميم التعليم باللغة الف�سح≈ املْعربة  ا

احتجن������ا اإىل زمن Wويل � نتمكن من اإجادة 

Pل∂ كما  نتمكن اإىل اليوم من اإجادة تعليم 

املثقفÚ اإيqاها. فطلبة املدار�ض يق�سون ت�سع 

أربع  �سنÚ يف التعلي������م االبتدائي �الثانوي، �ا

هم  �سن������Ú يف اجلامع������ة، ثم ال يح�س������ن اأك



وqjة ô ل¨ gواXةjو ô ل¨ gواXةqjو ô ل¨ gواXqةqةjو ô ل¨ gواXةqة

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  722010

الق������راAة �الكتاب������ة، �كثرياً م������ا يلحنون يف 

عراب. �من اأجل هذا اقرتحت اأن نبحث  االإ

، �اقرتحت اأن تكون لنا  عن ��سيل������ة للتقري

لغة �سعبي������ة ننقيها من حرافي�������ض الكلمات 

ري  �نلت������زم يف اأ�اخر الكلم������ات الوقف من 

 .
2

اإعراب

�سب������اب التي  أنعم������ت النظر يف االأ لق������د ا

Pكرها الداعون اإىل الوقوف عل≈ ال�ساكن يف 

أيتها تقت�رش عندهم عل≈  اأ�اخر الكلمات، فرا

عراب يف اللغة العربية. ثم �ساألت  �سعوبة االإ

عدداً من االخت�سا�سيÚ باللغة العربية من 

موا   qفقد ، qق������ل الرتب������وي العامل������Ú يف ا

أبرزها:  ، ا أ�سباباً اأخر ا

نه يحتاج  ع������راب الأ 1 التخل�ض من االإ

 Úاإىل اإعم������ال الفك������ر يف اكت�ساف العالقة ب

الكلمات يف اجلمل.

 عموم������اً اإىل ال�سهولة 
q
2 ميْ������ل العرب������ي

�التي�س������ري بدالً م������ن الغو�������ض يف م�سكالت 

النحو �م�سائله.

3 العادة اللغوية التي ربي عليها الطفل، 

�اعتادها ل�سانه.

4 االقتداA باأتبا´ الوقوف عل≈ ال�ساكن، 

، ال ي�س∂ اأح������د يف اإخال�سهم للغة  �ه������م ك

العربية، ف�ساًل عن اخلْدمات املعر�فة التي 

مها بع�سهم لهذه اللغة.  qقد

 A5 اخلوف م������ن اخلطاأ، �من ثم اللجو

 . �سكْن ت�ْسلْم اإىل القاعدة ال�سلبية: 

6 النظرة االجتماعية العربية ال�سلبيqة 

للناWق باللغة العربية الف�سيحة.

ب������ة يف الو�س������ول اإىل املعن������≈،  7 الر

أ� باأقلq قدر  �االنته������اA من الكالم، ب�رشع������ة ا

من الزمن. 

8 االعتقاد اأن املعن≈ Áكن اأن ي�سل اإىل 

عراب.  ال�سامع د�ن حاجة اإىل التقيد باالإ

9 االزد�اجيqة بÚ ما يج������ اأن يتعلم، 

 .
q
�ما يطبق يف الواقع التعليمي

أ� ال�سعف فيه. اجلهل بالنحو، ا  10

�سل، فلي�ض يف اللqغات  العودة اإىل االأ  11

ال�ساميqة االن اإعراب.

fi������اكاة اللغ������ات املتفرع������ة م������ن   12

عراب ما  الالتينيqة، �هي لغات تخلqت عن االإ

ملانيqة.
عدا االأ

الناW������ق  يف  ������ات  qالعامي أث������ر  ا  13

بالف�سيحة. 

 ،Aة اأبي عمر� بن العالAاكاة قراfi  14

كة.  qبع�ض الكلمات املتحر Úففيها ت�سك

ربع������ة ع�������رش مفيدة  �سب������اب االأ تل������∂ االأ

ات الوقوف عل������≈ اأ�اخر  يف تع������رف م�سو

الكلمات بال�ساكن، �Áكنني اأن اأ�سيف اإليها 
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، تر�س يف راأيي �عينا  أ�سباب اأخ������ر �سبعة ا

هذه الظاهرة اللغويqة، �ت�ساعدنا عل≈ تقدمي 

�سباب هي:  اقرتاحات للحدq منها. هذه االأ

1 عدم احرتام بع�ض العرب لغتهم.

2 ال�سع������ف العرب������ي الع������امq يف �ع������ي 

العالقة بÚ الهوية �اللغة.

3 عدم م�ساAل������ة مدر�سي اللغة العربية 

عن Wبيعة نطقهم داخل قاعات الدْر�ض. 

 . qالرتبوي� q4 �سعف الواز´ اللغوي

 Aة عن الوفاq5 ق�سور اخلْدمات القرائي

بحاجات الناWقÚ باللغة العربية. 

ويد  ف������ادة من قواع������د  6 ع������دم االإ

القران الكرمي يف النطق �القراAة.

7 �سع������ف االهتم������ام، داخ������ل املدار�ض 

�اجلامعات، بحف������ß الن�سو�ض البليغة، من 

ديث  دب الق������دمي �ا الق������ران �ال�سنة �االأ

ه.  �سعره �ن

أ�س������∂ يف اأن Xاه������رة الوق������وف عل≈  ال ا

أ�اخ������ر الكلم������ات بال�ساكن Xاه������رة مركبة  ا

أ�سبابها �ت�سافرت  �لي�ست ب�سيطة، تداخلت ا

عوامله������ا الفرديq������ة، حت≈ بات م������ن الع�سري 

ن�سبتها ل������د كل م�ستْعمل م������ن م�ستعمليها 

أتباعها ال  اإىل �سب������ �احد fiدد. كم������ا اأن ا

ة الكاثرة  �سب������اب كلqها، �الك ي�سرتكون يف االأ

منهم ترف�ض االعرتاف ب������اأن هذه الظاهرة 

اللغوية Xاهرة �سلبيqة، نت عنها اإلغاA بع�ض 

أبرزها: ال�سواب اللغويqة �النْحويqة، �ا

 Aأثنا 1 اختف������اA التق������اA ال�ساكن������Ú يف ا

فويq �القراAة، ف�سار االنتقال من  qالنطق ال�س

�qل اإىل الثا انتقاالً من �ساكن اإىل 
ال�ساكن االأ

�سي������د ال�سواب اللغوية  �ساكن، بدالً من 

العربية اخلا�سة بالتخل�ض من التقاA هذين 

ال�ساكن������Ú. �قد انعك�������ض Pل∂ يف الن�سو�ض 

املدر�سيqة املكتوبة، فب������دت حائرة يف �سب 

�ل: هل ت�سبطه �ساكناً اأ� متحركاً  ال�ساكن االأ

. الوا�س اأن بع�������ض هذه الكت  بالك�������رشة

�ل ليهرب  املدر�سيqة اأهمل �سب ال�ساكن االأ

من امل�سكلة د�ن اأن يحلqها، �اأن بع�سها االخر 

�ل بالك�رشة، فرب التطابق  �سب ال�ساكن االأ

�سل  بÚ النط������ق �الكتابة، �خ�������رش تعليم االأ

 ،Úال�ساكن Aال�ساك������ن �معرفة الطال������ التقا

�قاعدة التخل�ض من التقائهما. 

2 اختف������اA ال�س������دة من اخ������ر الكلمة، 

رف������ان ال�ساكن �املتح������ر حرفاً  ف�سار ا

أ� بقي هنا حرفان �لكنهما  �احداً �ساكناً، ا

�سل  اأ�سبح������ا حرفÚ �ساكنÚ عل≈ خالف االأ

يف النطق العربي. 

3 اختف������اA ا�ستعم������ال بع�������ض �سواب 
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الوقوف عل≈ اأ�اخر الكلمات اكتفاAً بال�سكون. 

أبرز ما اختف≈ األف تنوين الن�س من  �م������ن ا

، �الهاA من  اخر الكلم������ة املنونة تنوين ن�س

اخر الكلمة املنتهية بتاA مربوWة. 

4 اختف������اA املمنو´ من ال�رشف، ��سيا´ 

 Aأثنا �سيغت������ه ال�رشفيqة ��سكله النْح������ويq يف ا

أ�اخ������ر الكلمات التي توافرت  الوقوف عل≈ ا

أ�سباب املنع من ال�رشف.  فيها ا

ركات من اأ�اخر الكلمات،  5 اختفاA ا

��سيا´ دالالتها عل≈ املعا يف اجلمل.

نq هنا رد�داً عل≈ بع�ض 
أ �من املعر�ف ا

ال�سواب������ التي اختفت م������ن النْطق نتيجة 

 qالوقوف عل≈ اأ�اخر الكلمات بال�ساكن، �لكن

هذه الرد�د التي تبد� مقنعة اأحياناً ال توؤخذ 

ن �سواب������ النْطق �القراAة توؤخذ  مفردًة الأ

‹مل������ًة، بحيث يحتاج الناW������ق �القارئ اإىل 

التقي������د بها كلها اإPا ر يف مراعاة قواعد 

اللqغ������ة العربية. ث������م اإنq الق�سية ههنا لي�ست 

بات فرديqة، ب������ل هي ق�سيqة ات�سع  ق�سية ر

اقع، �بات������ت Xاهرة �سبه  qخْرقه������ا عل������≈ الو

عامة، ال ينف������ع يف الق�ساA عليها تقريع �ال 

ل������وم �ال تذكري باأ�سبابه������ا �نتائجها. Pل∂ اأن 

�ل عن  مدر�������ض اللغة العربية هو امل�سوؤ�ل االأ

أ� الق�س������اA عليها.  اهرة ا qتر�سي������ ه������ذه الظ

�ه������ذا املدر�������ض ال تنق�سه املعرف������ة اللغويqة 

Á������ان باأن النطق  �النْحوي������ة، بل ينق�سه االإ

ال�سليم عادة لغوية مكت�سبة �لي�ست فطرية. 

 Aر اإعطا qا قرPاإنها عادة يكت�سبه������ا املدر�ض اإ

رك������ة �ال�سكون يف  ر�ف حقه������ا من ا ا

أثن������اA نطقه �قراAته له������ا. ��سيكت�سف هذا  ا

املدر�ض، اإPا درب نف�س������ه عل≈ اال�ستما´ اإىل 

أنه يخط كث������رياً، �لك������ن اأخطاAه  نطق������ه، ا

أ تتال�س������≈ �سيئاً ف�سيئاً  أ تقل، ثمq تبدا �ستب������دا

ن فر�ض النط������ق �القراAة �افرة يف عمله  الأ

نه م�سمم عل≈ التخل�ض من الوقوف عل≈  �الأ

أنه �سيكت�سف  اأ�اخر الكلمات بال�ساكن. كما ا

اأن اإتق������ان قواعد النحو ق�سية معرفيqة، �اأن 

اإتقان النطق ال�سليم ق�سية مهاريqة، تْكت�س 

ن������اة �التدري �التعزيز فت�سب  بالريْث �االأ

مهارة لغوي������ة تنفذ تلقائيqاً د�ن تفكري مبا�رش 

تها.  qبقواعد النْحو ال�سابطة ل�سح

أراه جوهريqاً،  �من املفيد هنا التذكري باأمر ا

ه������و اأن تقيد مدر�ض اللغ������ة العربية بالنطق 

ال�سليم يجعل Wالبه يوؤمنون باأن اللغة العربية 

قابل������ة للتطبي������ق، �لي�ست معلوم������ات نحوية 

ْفß �يعاد اإنتاجها يف االمتحانات.  ت�رْشد �

Áان يف نفو�سهم مالحظتهم  �ير�س هذا االإ

اإ�������رشار مدر�سه������م عل≈ النط������ق ال�سليم يف 
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حاالت الدْر�ض كلqها، �رشح������اً �مناق�سة، �يف 

حاالت العالقة به������م داخل القاعة الدْر�سيqة 

و يف  Áان  �خارجه������ا. ��سريافق ه������ذا االإ

Pائقتهم اللغوي������ة، اإP ي�سمعون النطق ال�سليم 

ة بعد اأخ������ر فتتك������ون يف اPانهم مهارة  qم������ر

ريه. فاإPا عني  التمييز بÚ النطق ال�سليم �

ه������ذا املدر�������ض بتدري Wالب������ه عل≈ النطق 

ال�سليم، �ب�رشهم مبوا�سع الو�سل �الوقف، 

أ�سماعه������م رهاف������ًة، �ر�سخ������ت مهارة  زادت ا

أل�سنتهم، ��سارت اPانهم  النطق ال�سليم عل≈ ا

تهتز Wرباً حÚ ت�سمع النطق ال�سليم، �تهتز 

، �تنفر من  qت�سمع اخلطاأ النْحوي Úاإزعاجاً ح

نه  الوقوف عل≈ اأ�اخر الكلمات بال�ساكن الأ

نقي�ض ما ربيت عليه �اعتادت �سماعه. 

�لي�������ض مدر�������ض اللغ������ة العربي������ة �حده 

م�سوؤ�الً ع������ن الق�ساA عل≈ ه������ذه الظاهرة، 

خ������ر م�سوؤ�لون  اإP اإن مدر�س������ي امل������وادq االأ

أي�ساً. فهم مطالب������ون بالنطق ال�سليم  عنها ا

مادام������وا ي�ستعملون اللغة العربية يف اإي�سال 

معلوماتهم �اأفكارهم اإىل Wالبهم، �ماداموا 

خالقيqة  �سيلة، االأ يربqون Wالبهم عل≈ القيم االأ

������ة �اللqغويq������ة، قبل اأن  qة �االجتماعي������ qيني qالد�

�اجلغرافيqة  ������ة  qالتاريخي املع������ارف  يعلم������وه 

ريها. فالرتبية  ������ة � qة �الفيزيائي������ qالريا�سي�

كل �اح������د ال تنف�س������ل اأج������زا�ؤه، �الطال������ 

ال������ذي ي�سمع النطق ال�سليم من مدر�ض اللغة 

خر  العربي������ة، ثم ي�سمع مدر�سي امل������وادq االأ

أ�  يقفون عل������≈ اأ�اخر الكلم������ات بال�ساكن، ا

ي�رشحون در��سه������م بالعاميqة، يعتقد اأن اللغة 

ة مدر�ض اللغة العربية �حده، �ال اأهمية  qمهم

خر �هي اأك عدداً �ات�ساعاً  لها يف املوادq االأ

ي������اة. �ال ينفع هنا التعليل القائل  ��سلة با

ة الكاثرة من هوؤالA املدر�سÚ ال تتقن  اإن الك

مهارة النطق ال�سلي������م، فكيف ت�ستعمل �سيئاً 

ألي�ست هنا حاجة اإىل  . ا ل������∂ مهاراته ال 

 . تعليم املدر�سÚ قبل Wالبهم النطق ال�سليم

اأقول: ل�ست ميqاالً اإىل ه������ذا التعليل �اأمثاله 

:Úل�سبب

d¡م```ا: اإن معاجل������ة Xاه������رة النْط������ق  qوCG

العربي������ة  اللغوي������ة  خ�سو�س������اً، �الظاه������رة 

أ بريا�ض  تاج اإىل ثورة تربويqة تبدا عموماً، 

Wف������ال، بحي������ث ين�ساأ الطف������ل عل≈ ح  االأ

اللغة العربية، �عل≈ ال�سما´ ال�سليم لنطقها 

�قراAتها �ا�ستعماله������ا يف حاجاته التعبرييqة 

Wفال يف امل�ستقبل  كلqه������ا. ��سي�سب بع�ض االأ

مدر�سÚ قادرين عل≈ ا�ستعمال اللغة العربية 

ا�ستعم������االً �سليماً �اإْن  يكونوا مدر�سÚ لها. 

اهن،  qهذا يعن������ي اأن مدر�سينا، يف زمننا الر�
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ري قادري������ن عل≈ النهو�������ض مبهمة النطق 

ال�سلي������م، �ال ي�ستطيع اأح������د اإجبارهم عل≈ 

ن تربيته������م اللغوية �Xر�ف حياتهم  Pل∂ الأ

�عمله������م ال تعينهم عل≈ Pل������∂، ف�ساًل عن 

رية التي يج اأن يتمتqعوا بها يف اختيار  ا

قيمهم اللغوية. 

اfي¡م```ا: اإن الث������ورة الرتبوي������ة لي�ست  و

ث������ورة �زارات الرتبية العربي������ة، بل هي ثورة 

املجتم������ع العربي كله. �ت�سمل ه������ذه الثورة، 

يف ح������د�د النط������ق ال�سلي������م، املحا�رشين يف 

املنتدي������ات �املراكز الثقافي������ة، �املذيعÚ يف 

ع������الم املنطوق������ة، �اخلطباA يف  ��سائ������ل االإ

 Úاملنا�سب������ات العام������ة �اخلا�س������ة، �امل�سوؤ�ل

ري  أثن������اA اجتماعاته������م مبر�ؤ��سيه������م، � يف ا

ن ي�ستعمل������ون اللغ������ة العربية يف   Aه������وؤال

������ة اليوميqة. �نحن ال  qيفيXاجات الو ري ا

ل������∂ هذه الثورة، �ال نفك������ر فيها، �من ثم 

نفتق������ر اإىل قيم احرتام اللغة، �االعتزاز بها، 

�املباهاة بجمال نطقها �ان�سيابيqة حر�فها، 

أداA املعنويات  أدبها، �قدرتها عل������≈ ا �متع������ة ا

دي������د الف������ر�ق ب������Ú الكلم������ات، ف�ساًل  �

 
q
 �التاريخي

q
 �الفل�سف������ي

q
دب������ي ع������ن تراثها االأ

. �لي�ض م������ن املفيد اأن 
q
�اجلغ������رايفq �العلمي

������ل املجتمعي لق�سي������ة النطق  ا ننتظ������ر 

ال�سليم خ�سو�ساً، �الق�سية اللغوية عموماً 

خر  نه حل موؤجل لق�سايان������ا العربية االأ الأ

�الرتبوية.  �االقت�سادية  االجتماعي������ة  كلqها، 

Pل∂ اأن رب������ معاجلة ق�سية النطق بالثورة 

الرتبوية ال�ساملة يف املجتم������ع العربي ي�سم 

اإيحاAً بتاأجيل ه������ذه املعاجلة مادام املجتمع 

 ≈qالعربي ينحدر بدالً م������ن اأن يرتقي، �يتدن

م�ستو اأجياله جي������اًل بعد جيل بدالً من اأن 

أ�سد منه ارتباWاً  يفوق اجليل �سابقه، �يبد� ا

 Aبرتا اأمته �حا�رشها، �اأك قدرة عل≈ بنا

م�ستقبلها.

اإنq ق������ْرن ق�سيqة النط������ق بق�سية الثورة 

الرتبوي������ة العربي������ة ال�ساملة يوح������ي بتاأجيل 

معاجل������ة ه������ذه الق�سية تبع������اً الفتقارنا اإىل 

�س�������ض املمهدة لهذه الثورة، �ما ي�سبق هذه  االأ

 q �س�ض من ق�سوة االعرتاف بتدهورنا �تد االأ

م�ستوي������ات احرتامنا للغتن������ا العربية. �عل≈ 

يحاA ال  م من Pل������∂ فاإنq التqاأجي������ل �االإ qالر

أ�سا�سية  Áنعان من اللجوA اإىل اأعمال بحثية ا

يف معاجلة ق�سية القراAة، �هي اأعمال بحثيqة 

 3 فادة م������ن قواعد التجويد تنطلق من االإ

�النحو، �ت�سع≈ اإىل توXيف هذين العلْمÚ يف 

التدري عل≈ مهارات القراAة ال�سليمة التي 

�ض  ������ر�ف ��سفاتها، � ارج ا تراعي 
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القارئÚ الع������رب عل≈ التخل�ض من الوقوف 

أ�اخ������ر الكلمات بال�ساكن. �ال اأ�س∂ يف  عل≈ ا

اأن ق�سي������ة القراAة ال�سليمة �ستبق≈، من قبل 

بة القارئ العربي يف  �من بعد، مرتبطة بر

ن  اكت�ساب مهارة �سب������ اأ�اخر الكلمات الأ

بة �ستدفعه اإىل تطبيق معارفه يف  ه������ذه الر

ة من  qته، �اإال فاإن املعارف امل�ستمدAقرا Aأثنا ا

النحو �ال�رشْف �التجويد �ستبق≈ يف الذاكرة 

�لن تنتقل اإىل الل�سان. 

q»Hô©dG q¢ü qæ∏d ƒ¨∏dG ƒà°ùŸG 2

ي�ستطيع اأي متتبqع للن�ضq العربي املكتوب 

اأن يالح������X ßاهرة لغوي������ة اأ�سبحت �سائعة 

�سائ������دة، هي تب������دل امل�ستو اللqغ������ويq لهذا 

خرية، من املتانة  الن�ضq يف العقود الثqالثة االأ

، �من  ة الن�ْس qة �رقWة الن�ْس اإىل الب�سا qق������و�

q اإىل 
لف������ا املنتقاة Pات اجلر�ض املو�سيقي االأ

الة عل≈ املعا  qلفا املتدا�لة ال�سائعة الد االأ

م������ن اأقرب �سبي������ل، �من االهتم������ام بال�سور 

�الرتاكي املجازيq������ة اإىل الت�سبث بالعبارات 

قيقيqة. �هذا التبدل  املبا�������رشة �الرتاكي ا

يف امل�ستو اللغوي للنq�ضq املكتوب �ا�س يف 

اد يف الن�سف  q� qن�سو�ض الر Ú������أية مقارنة ب ا

�ل من الق������رن الع�رشين �ن�سو�ض الكتاب  االأ

خرية.  املعا�رشي������ن لنا يف العق������ود الثالثة االأ

 ،
q
التبدل ن�سبي م من اأن ه������ذا  qعل������≈ الر�

يختلف تف�سريه بح�س مفهوم النqاقد املحلل 

للغ������ة النq�ضq املكتوب، فاإنqني ميqال اإىل ��سفه 

، �جْعله مقرتناً به �اإْن  يخرج  باالنح������دار

 Aهذا الن�ض املكتوب عن �س العربية يف بنا

اد �املعا�رشين معاً.  q�اجلملة عند الر

اد ابتداAً م������ن ثالثينيqات  q� qفالكت������اب الر

ويد  الق������رن الع�رشي������ن كانوا يتب������ار�ن يف 

ن�سو�سه������م، �يحر�سون عل������≈ اأن ي�سبحوا 

. اأما الكتاب  �سالي بو�ساWتها من اأ�سحاب االأ

املعا�رش�ن فقد �سغلوا بداللة ن�سو�سهم عل≈ 

 ،Úبوا يف اإي�ساله������ا للمتلق املعا الت������ي ر

أن������ه الو�سيلة اللغوية  �سلوب عل≈ ا �فهم������وا االأ

أ�  قق ه������ذا اله������دف د�ن زي������ادة ا الت������ي 

نق�سان، �م������ن ثم ت�سبث������وا باللغة الوا�سحة 

دبيqة 
جنا�ض االأ املحددة التي تختلف ب������Ú االأ

�الر�اي������ة �امل�رشحيqة  ديث������ة، كالق�س������ة  ا

�املقال������ة �اخلاWرة، يف Wبيع������ة اال�ستعمال 

�توجيه املعن≈، �لكنها ال تختلف يف اعتماد 

لغة �ا�سح������ة ت�سكل امل�ستو اللغوي العامP qا 

�سلوب الب�سي البعيد  الدالالت املبا�رشة �االأ

عن التداخل �التعقيد. �املعر�ف اأن املتلقي 

�سلوب عل≈  العرب������ي كان قادراً بو�ساW������ة االأ

أ� اأحمد ح�سن  يي������ز ن�ض ملحمد كرد علي ا
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براهيم عبد القادر املاز  يqات من ن�ض الإ qالز

 Aهوؤال Aأ�سما حم������د زك������ي، �اإْن  تك������ن ا أ� الأ ا

اد مد�نة عل≈ ن�سو�سهم. �لكن املتلقي  q�الر

ييز �ساح ن�ض  نف�سه  يب������ق قادراً عل≈ 

معا�������رش من �ساح ن�������ض اخر معا�رش من 

ديثة،  أ�ساليبنا ا نq ا
أ�سلوب هذين الن�سÚ الأ ا

 ، عموماً، ت�سابه������ت يف الب�ساW������ة �الو�سو

�افتقرت اإىل اخل�سو�سي������ة، �اأ�سب قارئها 

يالح������ß فْقر معجمها اللغ������وي �fiد�ديqته، 

أثر كبرياً  أنه معجم معا�������رش ال ا ف�س������اًل عن ا

للمفردات الرتاثيqة فيه.

اأعتقد اأن Pل∂ كلq������ه يعني اأن لكلq ع�رش 

دي������ث مررنا  أنن������ا يف الع�رش ا ت������ه، �ا بال

ربت  �سالي������ التي  ������ة االأ ت������Ú، بال ببال

������ة املبا�رشة  فول، �بال �سم�سها �اPن������ت باالأ

الت������ي �سط������ع �سْوAها ��سلب������ت اأر�سها �ك 

أتباعه������ا. �اإPا كان البكاA عل������≈ اأفول ‚م  ا

، فاإن من املفيد اأن  mري ْ‹د �سلوب  ة االأ بال

ة  ننع������م النظر قلياًل يف بع�ض Xواهر البال

������ة املبا�رشة �االنحدار. Pل∂ اأن  الثانية، بال

 mمور
�سد يف اأ التبدل يف امل�ستو اللغ������وي 

ة، منها: qعد

á©FÉ q°ûdG ÓZ C’G 1

ائعة  qال• ال�س ال اأق�سد هنا مناق�سة االأ

يف الن�سو�������ض العربيqة املكتوب������ة �املنطوقة، 

ت������اج اإىل درا�سة م�ستقلqة،  فه������ذه املناق�سة 

ال•.  بل اأق�سد Wر �سوؤال يخ�ض هذه االأ

�هذا ال�سوؤال ينطلق من اأن اإقبال العرب عل≈ 

ال• قدمي يرج������ع اإىل بدايات  معاجل������ة االأ

 
q
الفتوح������ات العربية. فقد قي������ل اإنq الك�سائي

�qل مْن خ�س�ض للحن 
أ املتوف≈ عام 189 ه� هو ا

ما  اه  qمبعن≈ اخلطاأ يف اللغة العربية كتاباً �سم

ري�سون عل≈  ، ثم تبعه ا ة qتلحن فيه العام

 m ال• يف تاأليف كت تنقية العربية م������ن االأ

ة باللح������ن، اأ� يف تخ�سي�ض جان من  qخا�س

ة. � يخل قْرن،  qكتبهم للحن العامة �اخلا�س

أ�  ابتداAً من القرن الثا للهجرة، من كتاب ا

اأك يف هذا املو�سو´، حت≈ اأ�سبحت املكتبة 

�qل من القرن 
العربي������ة يف نهاي������ة العق������د االأ

ل∂ قدراً كبرياً من كت  ادي �الع�رشين  ا

، حملت عنا�ين متقاربة 
4
الت�سوي اللغوي

ة  qالل������ة، من نحو: ما تلحن فيه العام qيف الد

������ة التنبيه  qن اخلا�س������ اإ�س������ال املنطق 

ل������ اجلاهل �النبيه مغال الكتqاب  عل≈ 

������واب اإ�سال الفا�سد من لغة  qمناه ال�س�

اجلرائد قْل �ال تقْل الكتابة ال�سحيحة 
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لغ������ة اجلرائد... � يقت�������رش اهتمام العرب 

، بل  ������ال• ال�سائعة عل≈ الكت مبعاجلة االأ

ألqفوا معاجم يف هذا املو�سو´ مرتبة بح�س  ا

، كمعجمي fiمد  �qل من الغل������
رف االأ ا

 5
خط������اA ال�سائعة العدن������ا  معج������م االأ

 ،
6

������ال• اللغوية املعا�������رشة معج������م االأ �

معج������م اخلط������اأ  �معج������م امي������ل يعق������وب 

. كم������ا راحت ال�سحف تخ�س�ض  �ال�سواب

لغر�ض املعاجلة نف�س������ه ز�ايا يوميqة، كزا�ية 

ال�سحي يف ال������كالم الف�سي التي بقيت 

ال�سارقة �سنوات تن�رشها  �سحيفة اخللي������ 

يومي������اً. �قد جمعْت بع�ض ه������ذه الز�ايا يف 

كت بعد Pل������∂، كما فعل الدكت������ور ر�سوان 

ل�سان  اية يف ز�اياه التي جمعها يف كتاب  qالد

نافذة  كتور م�سع������ود بوبو يف  qالد� ، الع������رب

عبال�ي يف  qي������ن الز qسال الد�� ، عل������≈ اللغة

مر،  �qل االأ
أ . فقد كانت كتبهم، ا لغ������ة العرب

ز�اي������ا لغويqة ن�������رشْت منجم������ًة يف ال�سحف 

، ثمq جمعْت  البعث �الثqورة �ت�رشين وريqة  qال�س

يف الكت املذكورة.

ال• ال�سائعة التي  اإن هذه املعاجلة لالأ

ت قر�ن������اً تثري ال�س������وؤال االتي: ملاPا  qا�ستم������ر

أل�سنة العرب  ال• حيqًة عل≈ ا بقيت هذه االأ

جابة  أثناA االإ ، يف ا . يخي������ل اإ �يف كتاباتهم

������ال• اللغويqة  ع������ن ه������ذا ال�س������وؤال، اأن االأ

������ة Xاهرة لغوية ال تخلو  qمالئي �النْحويqة �االإ

لغة منها، �كلما كان������ت اللغة قدÁة عريقة 

ال• ال�سائعة يف  �ا�سعة امل زادت ن�سبة االأ

أي�ساً اأن Xاهرة  أثناA ا�ستعمالها. �يخيل اإ ا ا

نه  ال• ال عالقة له������ا ب�سعوبة اللغة الأ االأ

لي�س������ت هن������ا لغة �سهل������ة �اأخ������ر �سعبة، 

ن�سان اإىل  فاللغ������ات كلqه������ا �سعبة، يحت������اج االإ

ن من اإتقانها.  qاجلهد �الوقت �ال�س ليتمك

 qن qفالظ Úا كان القيدان ال�سابقان مقبولPاإ�

ال• ال�سائعة يف اللغة العربية ترجع  اأن االأ

ال•  أنن������ا ال نخدم لغتن������ا، بل نرت االأ اإىل ا

ال�سائعة ت�ست�������رشي فيها، �ترت�س يف كتابات 

أبنائه������ا �نطقه������م. �هذان مث������االن يعلالن  ا

عز�فنا عن خدمة لغتنا:

 ∫ qh
C’G ∫É ŸG

اإPا اأخط������اأ الطال������ يف قاعة الدْر�ض يف 

�سوف  أ� ا�ستعمل  ، ا حنْج������رة نط������ق كلم������ة 

، اأ� ��سف  لن ينج������ ل������ن ينج بدالً من 

أ�  ، ا �سائق �سيق بدالً م������ن  دي������ث باأنه  ا

اأخفق يف تطبيق قاعدة اإ�سناد الفعل اإىل �ا� 

اأعطوا ب�سم الطاA بدالً  اجلماع������ة، فنطق 

 ، عاثوا أنه������ا مثل  م������ن فتحها، �هو يعتقد ا

�ل مق�سور �الثا  افاًل عن اأن الفع������ل االأ
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�سحي������ االخر، فاإن مدر�س������ه قد ي�سوب له 

، �ينقل������ه اإىل ال�سواب، �لكنه ال يتابع  الغل

ال������ �كتاباته بعد Pل∂ ليتاأكqد من  qنْطق الط

 . qر�سو ه������ذا ال�س������واب يف �سلوك������ه اللغوي

�عدم متابعة املدر�������ض عمله يرجع يف راأيي 

أ�سا�سيÚ بعيدين عن عدم توافر  اإىل �سببÚ ا

الوقت لديه، هما: 

أ �سعوره باأن انتق������ال Wالبه من الغل  ا

اللغوي اإىل ال�سواب اللغوي لي�ض انتقاالً اإىل 

�سيA مهمq �سبي������ه بانتقاله اإىل معرفة اإحد 

أ� اإىل حفظ������ه اإح������د  القواع������د النْحويq������ة ا

. �لعل  الق�سائد ال�سعرية املق������ررة يف املنه

ه������ذا املدر�������ض يف قرارة نف�س������ه ي�سعر بعدم 

ال• Wالب������ه Pي اللغة  ج������د� ت�سوي������ اأ

 ، �سال املتدنqي������ة ال�سيqئ������ة الع�سية عل������≈ االإ

دن≈ من  د االأ تبعاً الفتقار �ساحبه������ا اإىل ا

قيمة اح������رتام اللغة. ��سعور املدر�ض يف هذه 

ال  نه رد فعلm عل≈ ا أي�ساً الأ ال �سلبي ا ا

نه قرن الت�سوي �عدمه  اللغوية للطال �الأ

ته، �ال�سواب اأن يجعله  qب�سعف الطال �قو

عم������اًل لغويqاً قائماً بذاته، �ساأنه يف Pل∂ �ساأن 

خر التي تدر�������ض م�ستقلqًة،  فر�´ اللغ������ة االأ

�لكنq تدري�سها يقود اإىل النمو اللغوي ال�سليم 

 . للغة الطال

 Aرا� الكام������ن  الث������ا  ال�سب������  ب 

عز�ف املدر�������ض عن متابع������ة الت�سوي يف 

أية  أن������ه ال Áل∂ ا ، ه������و يقينه با لغ������ة الطال

فز Wالب������ه اإىل الت�سبث بال�سواب.  ��سيلة 

مر �يْح�سن  �الطال������ نف�سه يعرف ه������ذا االأ

التمل�ض من تنفي������ذ الت�سوي ا�ستناداً اإليه. 

Pل∂ اأن درجات الطال لن تنق�ض �لن تزيد 

الÚ مع������اً، ��سواA لديه اأنطق اخلطاأ:  يف ا

أم نط������ق ال�سواب:  ، ا Ú������ا�سرتي������ت ع�سات

أ�  أنه لي�ض للغل ا . Pل∂ ا ا�سرتيت ع�سوين

أ� اإيجابية ملمو�سة يف  لل�سواب نتيجة �سلبية ا

ْ مدر�سه الذي  ، فلْيرت qاملعنوي� qاقعه املادي�

يح�سه عل≈ ال�سواب يقول كالماً جمياًل، ال 

ينفع �ال ي�رش.

É dG ∫É ŸG

لي�ست حال موؤ�س�س������ات الطباعة �الن�رْش 

اأف�س������ل اأحياناً من ح������ال الطال �املدر�ض. 

اA الكت املخطوW������ة املقدمة للطباعة  qفق������ر

������ال•  ي�س������ري�ن اإىل �ج������وب ت�سوي������ االأ

يف املخطوW������ة قبل Wباعته������ا، �لكنq بع�ض 

أنف�سهم،  اأ�سح������اب د�ر الن�������رْش ال يكلف������ون ا

نهم ال  اأحيان������اً، عناA تنفي������ذ الت�سوي������ الأ

Áلكون قيمة احرتام اللغة العربية، �ال قيمة 

احرتام القارئ. �قد تال�س������≈ التقليد الذي 
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كان النا�������رش يعتذر فيه م������ن القارئ يف اخر 

يها  qال• ي�سم �سفحات الكتاب ع������ن �ر�د اأ

بها القارئ  qي�رشد قائمة بها لي�سو� ، مطبعيqة

قبل قراAة الكتاب. لقد تال�س≈ هذا التقليد، 

������ال• داخل الكت������اب fiكومة  �بقي������ت االأ

بامل�ستو اللغوي للموؤلف، �ب�سعيه اإىل تنقية 

كتابه قبل Wباعته �توزيعه. مثل هذا النا�رش 

أ تقدمي مبل من املال  الباً، مب������دا ال يقب������ل، 

ملدقق لغ������ويq يراجع الكت������اب، �يخل�سه من 

ال•، �يرتقي مب�ستواه، �ي�سهم يف تنمية  االأ

أنه قدم ماالً  لغة الذين يقر�ؤ�نه. فهو ي�سعر ا

أم������ر ال �رشر من������ه، �ال فائ������دة ملمو�سة  يف ا

 qمدقق لغوي Ú������أنه يعزف عن تعي ل������ه. كما ا

نه لي�������ض هنا مْن  ملراجع������ة مطبوعاته الأ

أ� يعاقبه عل≈ امل�ستو اللغوي لكتبه.  يثيب������ه ا

، يف مقابل Pل∂، �سحف يوميqة عربيqة  �هنا

رتم لغته������ا �قارئها، فتجعل موادqها  كثرية 

خا�سع������ة للمراجعة اللغوي������ة لتخلو من هذه 

ال•، �لرتتقي بلغة ال�سحيفة �م�ستواها  االأ

يف الوقت نف�سه. 

اإن املثالÚ ال�سابقÚ يعلالن عز�فنا عن 

خدمة لغتنا العربية بعدم احرتامها. فالغل 

الذي �سوبت������ه الكت �املعاج������م �ال�سحف 

Pاعة، �بقي �سائعاً يف الن�سو�ض املكتوبة  �االإ

�املنطوق������ة، ال ي�سري اإىل م�سوؤ�لي������ة الكتاب 

�اأ�سحاب د�ر الن�رش �املدر�سÚ �حدهم، بل 

ي�سري اإىل عدم اإنفاقن������ا املال، �بذلنا اجلهد 

�الوقت، يف ابت������دا´ امل�رش�عات التي تر�س 

ال�س������واب بدالً م������ن الغل يف لغ������ة الطفل 

أل�سنته������م �اأقالمهم  �الفت������≈ قب������ل اأن تعتاد ا

، فرت�س������ يف نفو�سهم قيمة  ا�ستعمال الغل

اللغة، بحي������ث تهت������ز اPانه������م اإPا اأخطوؤ�ا، 

أنف�سهم اإPا  يبحثوا عن ال�سواب،  �يعاقبون ا

�اإPا  يب������ادر�ا اإىل تنقية ن�سو�سهم منه قبل 

مر. اأن يطل اأحد منهم Pل∂ االأ

º«b q dG äÉeÓY ∫Éª©à°SG 2

ابتد´ العرب عالم������ات للف�سل �الو�سل 

�بدايات ال������كالم �نهايات������ه، ا�ستعملوها يف 

 ،
7
ث������وا عنه������ا يف كتبهم qد م�سنqفاته������م، �

������ا يف املخطوWات العربيqة  qده������ا الن�س qج�س�

 ليو�سح������وا  البدايات 
8
الت������ي ��سلت اإلينا

أ�  أ� ال�سحة ا ، ا �النهايات �الزي������ادة �ال�سق

ري  � ،
9

أ� توافر بيا�������ض يف الن�ض الغل ا

ا يعرف������ه املت�سل������ون باملخطوWات  Pل������∂ 

العربية. من هذه العالمات:

: ت������دل هذه العالم������ة عل≈ ما    �س������

�سقا•. ق بالن�ض من االأ اأ
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املثلq������ث  ������رف  ا ف������وق  : تو�س������ع   

ركة. ا

 �������ض: تو�سع هذه العالم������ة يف ��س 

�سل املنقول بيا�ساً. الكالم عل≈ اأن يف االأ

لعله   ع�������: تدل ه������ذه العالمة عل������≈ 

 . هكذا

: تو�س������ع هذه العالم������ة للداللة   

 . �سل كذا يف االأ عل≈ 

اه�: تو�س������ع يف نهاي������ة الن�سو�ض   

املقتب�سة.

: لعلها تق������وم مق������ام عالمة  ال������  

.
10

ذف ا

بي������د اأن املعا�رشي������ن اأهمل������وا العالمات 

العربيqة الرتاثيqة كلqها تقريباً، �ا�ستعملوا بدالً 

جنبيqة، كالفا�سلة 
منها عالمات الرتقي������م االأ

 Úة �النقطت������Wْال�رش� املنقوWة  �الفا�سل������ة 

 
q
أنها البديل الكتابي �سيqتÚ، انطالقاً من ا

أ الرا

ال�سه������ل للف�س������ل �الو�سل �بداي������ات الكالم 

أ�سار الن�ض العربي  �اأجزائ������ه �نهاياته. �قد ا

عالمات الرتقيم  ديث اإىل اأن ا�ستعمال  ا

يف الكتابة  يك������ن دقيقاً بحيث ت�سب هذه 

العالمات فيه اأج������زاA من املعن≈ تعو�ض عن 

جزاA التي ترافق النطق عادًة، �خ�سو�ساً  االأ

 �حركات الوجه �اليدين. �من ثم كان 
ْ
الن������

. فموا�سع  qعم ا�ستعمالها �سكلياً يف الغال االأ

اختلط������ت مبوا�س������ع  الفا�سل������ة  ا�ستعم������ال 

ا�ستعم������ال الفا�سل������ة املنقوW������ة، �عالمات 

0000 �اخلما�سي������ة  الرباعي������ة  ������ذف  ا

 Aً00000 اختف������ت م������ن اال�ستعم������ال اكتفا

 Úكما تداخل ا�ستعمال القو�س .
11

بالثالثية

با�ستعمال عالمت������ي التن�سي�������ض، � يْكت 

للفا�سل������ة املنقوW������ة بنقطت������Ú الذيو´ عل≈ 

م من اأن اأحمد زكي با�سا الذي اقرتحها  qالر

 ، 12 حدد مو�سعها ب������Ú اجلمل امل�سجوعة

�هو مو�سع عربي �رشف ي�سم بها، �يحتاج 

اإليها للتمييز بÚ اجلمل العاديqة[[[ املت�سلة 

املعن≈، �اجلمل امل�سجوع������ة املت�سلة املعن≈. 

ديد دقيق  اجة اإىل  ������ر هنا ا qنا نتذكqلعل�

انتهاA املعن≈ الالزمة لو�سع النقطة  لعبارة 

������ري نهاي������ات الفق������رات �الن�سو�ض من  يف 

ريها من  املوا�سع امللتب�س������ة بالفا�سلة د�ن 

، اأخرياً، اأن  عالمات الرتقي������م. �يخي������ل اإ

هنا حاجًة اإىل توحي������د ت�سميات عالمات 

يات  qن للعالم������ة الواح������دة م�سم الرتقي������م الأ

ة اأحياناً:  qة عدqعربي

 Ú������حا�رشت ي������ان  qي�سم  ]  [ فالقو�س������ان: 

 Úعا�سدت� Ú������ن qمرك� Úqمقف� Ú������معقوفت�

�عالمتي ح�رش.
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ت�سم������≈ نقط������ة ��قف������ة  �النقطة:.  

�قاWعة.

ت�سم������≈ فا�سل������ة �ف�سلة  �الفا�سلة:، 

��سولة.

ت�سم������≈ عالمة     : �عالمة التعج

تعج �انفعال �تاأثر.  

أبال يف الق������ول اإنq هنا حاجًة اإىل  �ال ا

 Aقيم �اأجزا qعالمات الرت Úدرا�سة العالقة ب

نq هنا ق�سوراً 
املعن≈ التي ترافق النطق الأ

 qض�qأث������ر عالمات الرتقي������م يف الن يف اإدرا ا

املكتوب، �هو جزA م������ن ق�سور املكتوب عن 

ترجمة املنطوق يف اللqغة العربيqة. 

❁    ❁    ❁

اكن  qأم������ر الوقوف عل������≈ ال�س مهم������ا يكن ا

 فاإن هنا 
q
�امل�ستو اللغويq للنq�������ضq العربي

حاج������ة اإىل تر�سي������ قيم������ة اح������رتام اللqغة 

 
q
العربيqة، ثم ابت������دا´ الو�سائل النqاجعة للرقي

ة  qأكانت الو�سائل خا�س ، �س������واA ا بهذا امل�ستو

بالتخل�������ض من الوقوف عل≈ اأ�اخر الكلمات 

أم  ائعة، ا qال• ال�س أم با�ستعمال االأ بال�سكون، ا

قيم يف  qأثر عالمات الرت بالتدرب عل≈ اإدرا ا

النq�سو�ض املكتوبة.
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 اب������ن Wفيل يف كتابه ال�سهري »حي ب������ن يقظان« �ما تزال 
1
ربة كان������ت 

ؤ تخفي �راAه������ا عبقرية املوؤلف  تخفي �راAه������ا عبقرية املولف  تخفي �راAه������ا عبقرية املوؤلف  mمله م������ن اأهداف �معان مله م������ن ول، ملا  مله م������ن ول، ملا  ل، ملا  و العقو العق ري��ري��ري ������ ��������

د، بعد ود، بعد ود، بعد اأن كان النقد �املنطق  وعوع عسعس سر، بعد �سر، بعد � ر، بعد �ور، بعد �و ديه �اقع زمانه املتده ديه �اقع زمانه املتدهوالف������ذة، � والف������ذة، �

ربة علمية  �العق������ل يغل عل≈ الفكر �املنه العرب������ي. كان حي بن يقظان 

ن������ه عاقالون������ه عاقالون������ه عاقاًل �ناWقاً �مفكراً  باخللق،  وان، �لكوان، �لك ان، �لكسان، �لكس سن�سن� إن االإن االإ أ ة، تثبت سة، تثبت سة، تثبت ا س�عقلي������ة خال�س�عقلي������ة خال�

CG�سàاàdG PاdG jQقدمي ‘ LاûeO á©eس≤.

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁❁

ò

» G نe âيŸG êGرNE» G نe âيŸG êGرNEG» G نe âيŸG êGرNE

z jQاàdG áHاàc áØل�سa ‘{

z¬æe قدميdG jQاàdG áHاàcو{

G دÑع πسüيa .OG دÑع πسüيa .O

❁
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فاإنه Áكنه مبفرده من تاأ�سي�ض �خلق العلوم 

ابدا´ فيهابدا´ فيها. �هو كاأنه يريد القول. Áكن  إ�االإ�االإ

ة �التجربة  ا با باخل امل������امل������اً اب عاب عا ب عسب عس سن ي�سن ي� أ اللجاللجاه������ل ا

ان بطل كتان بطل كتابه �ا�سمه »حي بن  �املالحظ������ة. الأ

´ ا´ ا´ اأن  ابة ا�ستطابة ا�ستط ان« الذي ربته Pئب������ة الغان« الذي ربته Pئب������ة الغا ايقظايقظا

ريبية من خالل  ايكون مالحظ������ايكون مالحظ������ات علمية 

امراقبته �ت�سجي������ل املظامراقبته �ت�سجي������ل املظاهر املحيطة به مثل 

. ض �املر�ض �املر�ض  �املوت �النمو..اإل ضالعي�ضالعي�ض

������ف منه تاس������ف منه تاس������ف منه تاأ�سي�ض  سن اب������ن Wفيل اكت�سن اب������ن Wفيل اكت� �كاأ

،  قبل 
2
������د زمن������ه ������د زمن������ه���رشه � ������د زمن������ه���رشه � ��رشه � �العل������م يف ع�����العل������م يف ع����

ا�ر�بية. �لكن كما�ر�بية. �لكن كما أ ������ة س������ة س������ة ا سدرة نه�سدرة نه� اي باي با Xه������ور اأ

اجتهاجتهاد �الفكر النقدي، يف  ا�سلفن������ا�سلفن������ا  توقف اال أ ا

رش ع�رش ع�رش اية القرن الثاية القرن الثا ا العرب������ي منذ نها العرب������ي منذ نها املناملنا اعاعا

ا تنتقل الريا تنتقل الريا املمطرة  اامليالدي، �انتق������ل كماامليالدي، �انتق������ل كما

�ر�بي ليفع������ل فعله، �لتظهر  اإىل اجل������وار االأ

ة سة سة اأ�ر�بة التي �ستعيد  سمن جديد عوامل نه�سمن جديد عوامل نه�

. فهذا هو  ������ورة س������ورة س������ورة اأخر سن ب�سن ب� ا��رية ابن يقظا��رية ابن يقظا ��رية ابن يقظ���رية ابن يقظ� ��س�����س���

اخرج امليت �بح������ث يف مكوناخرج امليت �بح������ث يف مكوناته.  ������ي قد اأ ا

ي سي سي  س�س� ا ما ما ض�ر�بي  بنب�ض�ر�بي  بنب�ض احياحياA االأ رشم ع�رشم ع�رش االإ ا�ق������ا�ق������ا

ياة من خالل  يا ا ا ا اد له������اد له������ا اعاعا أ ��Ú���� Ú���� Ú �ا �ف ال�سن����ف ال�سن��� اال

������ي �الت�سجيل  �النقد س������ي �الت�سجيل  �النقد س������ي �الت�سجيل  �النقد  س�ستق������راA  �التق�س�ستق������راA  �التق� اال

������ي  يكونوا س������ي  يكونوا س������ي  يكونوا  س�س� ا��رش. �لك������ن جراحي املا��رش. �لك������ن جراحي املا ��رش. �لك������ن جراحي امل���رش. �لك������ن جراحي امل� ��الن������الن����

موات »لنتذكر  زيق جث������ث االأ ليتوانوا عن 

أ�سطورة املومياA امل�رشية«، �تدمريها اأحياناً  ا

كن اإىل نتائ  بهدف الو�سول باأ�رش´ �قت 

أ� العلمي  حا�سم������ة عل≈ امل�ستو التج������اري ا

�لذا �رشقت ��سوهت �دمرت كثري من �سواهد 

ي م������ن امليت، �قد �سابه  املا�سي، �خرج ا

الكثري من اجلر� �القر� �الك�سور.

á«îjQÉàdG á°†¡ædG 2

�ر�بية �ح�سارتها  لقد كانت النه�سة االأ

كن  ديث. � �ما تزال، منبع ثورة التاري ا

فال�سفتها �موؤرخوها  من جعل التاري علماً 

ي�ستند عل≈ منطق �فل�سفة متطورة بÚ قابلية 

 Úمو املوؤرخW� للتكيف �التبدل �فق ر�ؤ

أ� متفل�سف يف التاري  ��سعوبهم. فكل موؤر ا

يري������د التغي������ري يف fiيطه �عامل������ه، حت≈ اأن 

فا عليه  مارك�������ض انتقد هذا مف�س������اًل ا

ب������دل اأن هذا الكم الهائل م������ن اراA �مناه 

�فل�سف������ة املوؤرخÚ �لعل جمهرة معا�رشًة من 

 Úمريكان املجرب �ر�بي������Ú �االأ املوؤرخ������Ú االأ

الذين فل�سف������وا لنا اليوم �جهات نظرهم يف 

. مئات الكت

بحا تعك�ض لنا مد حرية التفكري  �االأ

�الكتاب������ة �التفل�سف، التي ��سل بع�سها حد 

�سفاف. ال�سف�سطة �االإ
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اإال اأن املوؤ�س�س������ات �مراك������ز 

أ�لئ������∂  بح������ا الر�سين������ة، �ا االأ

�ساتذة الكبار يبقون مالPاً امناً  االأ

للتاري������ �كتابته. �هذه ع�رشات 

بح������ا �الكت������ الت������ي تلق≈  االأ

ر�اج������اً  يف اأنحاA العا نظراً ملا 

ربة عميقة �علمية  مله من 

. �لي�ض هنا  يف كتاب������ة التاري������

 Aم������ن ‹ال لذكر �تع������داد هوؤال

�ر�بيÚ اإال اأن موجزاً  العلماA االأ

عن اأفكارهم يتلخ�ض فيما يلي:

fi 1ا�ل������ة اأ�د� مرك����������ارد 

كتاب������ه  يف   O. Marquard

 » التاري������ فل�سف������ة  »م�ساع������ 

ملانية اإىل الفرن�سية:
املرتجم من االأ

Odo Marquard، des difficultés avec la 

Philosophie de l' histoire, Paris, 2002, 

P. Lss.

رب������ة هيجل  الت������ي ي�ستعر�������ض فيه������ا 

 Úمارك�ض يف نقد �فل�سفة التاري مقارباً ب�

امليتافيزيفي������ة �املادية، فانته≈ اإىل اأن ال�س∂ 

أ�سا�ض عمل املوؤر  اجلدل هما ا وار اأ�  �ا

 .Scepticisme et de la dialectique

وار  �لكن �رشعان م������ا اأن تنبه اأن ال�س∂ �ا

الÁك������ن اأن يكون������ا �حدهم������ا نهاي������ة عمل 

. املوؤر

أيديكم  اأما بول فالريي الذي قال ارفعوا ا

عن التاري فذكرنا بابن خلد�ن الذي حذر 

من املتطفلÚ عليه.

فالتاري������ ه������و كل �س������يA �كل �سيA هو 

ي  ري موجود �موجود �Áكن الأ ، فهو  تاري

كائن حت≈ جامع القمامة اأن يقول كلمته يف 

التاري������ فال �قائع �ال مقايي�ض بل تعقيدات 
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ن������ه ينفث ب������كل الر�ائ  �حبائ������ل �ركام الأ

فالف�سو Áكن اأن يغ������رق فيه �املفكر قد 

يعجز عن حماي������ة نف�سه �تفكريه. �يغرق يف 

�سلوب. املنطق �ال�سببية �االأ

»°üî°T π©a OQ 3

ال Áكن اأن ن�ستنطق التاري �فق مفاهيمنا 

الت������ي نعي�ض، هذا موقف بول فالريي �اإليكم 

املزيد يق������ول:  علين������ا اأن نتفاهم �يج اأن 

أين  . �لكن ا نبح������ث عن العلمية يف التاري������

�كيف �مْن اإنه������ا مع�سلة دفعت ببع�سهم 

أنا �سخ�سياً   اإىل القول ‹������رد كلمة علم »�ا

اأعد اأWيق اأن يك������ون التاري علماً اإن�سانياً«. 

ن�سان اأن يفه������م، ال اأن ي�سع  يج������ عل������≈ االإ

مقايي�ض تبعده عن Pات������ه �اأمرا�سها، فيلجاأ 

. اإىل التمويه بعلمية التاري 

�هاكم ما ي�رش به اأهل التاري �فل�سفته 

ديث������ة يف الغرب. �هنا ع�رشات �مئات  ا

الكت������ التي ت�س������در يومياً �لك������ن اأحدهم 

أنا لي�ض  أنا« من كل Pل∂، �اأقول ا أين »ا يقول  ا

أ�سمل  م������ن باب التف������رد. بل من ب������اب اأن ال ا

جماعة املوؤرخÚ من املحي������ الذي اأعي�ض 

أن������ا �التاري  في������ه مب�سكلت������ي �خا�سيتي. فا

اأعي�ض تاريخاً معذباً منكوباً.. اأما كات هذه 

ربته: ال�سطور فيقول عن 

»فاأنا اأ�رش ما ال ي�رش �اأفهم ما ال يفهم 

االخر�ن، �لكن ال �رشحي م�سمو´، �ال فهمي 

مفه������وم �العك�ض �سحي �ب������دل اأن اأكون يف 

نقا�������ض دائم ح������ول ما ي�ستمد م������ن املا�سي، 

أرا باأحكام ما ي�سمونه علم �قواعد �منه  ا

مبطنة بجه������ل عقائدي. �اأخط������ر من هذا 

، حديثه������م عن النظري������ات البائدة يف  �Pا

. �ما اأن تقول نظرية حت≈ يت�سابقون   التاري

 Aأ�سما رب م������ن ا أ�سماA اأ بلف������ß عب������ارات �ا

ال�سن�سكريتية. فالتع������ا�ن مفقود �ن�ستعي�ض 

عن������ه بالغمو�������ض املنهجي �النظ������ري. فهم 

يكتب������ون ما يعتقد�ن، ال ما يعنيه التاري �ال 

، �يخلطون 
3
ارب������ه، يعي�سون مع املا�س������ي

رائزهم �د�افعهم   اأفكارهم �مواقفهم عل≈ 

ال�سعوري������ة �الال�سعوري������ة، �Áتطون �سهوة 

التاري اأمام جمهور اأمي..

�هم يكرر�ن املا�سي �اأحداثه، �التاري 

، فهو لي�ض  خر ربة كاالأ ال يكرر، �ال يعيد 

فيزياA �ال كيمياA �هو لي�ض بعلم. اإنه تاري 

ا�رش، �اأن  ، �يج اأن يف�سل عن ا �ح�س

ال يخرج من املخابر اإال كدر�ض �ا´ �مفيد.

á«∏eCG ájhQh ôjó≤J »Yh 
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ن�سان يدر بوعيه املعا�رش قيمة  اأ�سب االإ

درا  ��رش�رة التاري �لكن يتفا�ت هذا االإ

 Úأك امل�ستغل بÚ الب�رش اليوم. �نالحß اأن ا

�ر�بيون  �امل�ستفيدي������ن م������ن املا�سي ه������م االأ

أ اهتمامهم �ا�ستغالهم  مريكي������ون �قد بدا �االأ

ب������ه منذ الق������رن ال�ساد�ض ع�������رش �لنقل منذ 

������ر�ب ال�سليبية �انح�سار ح�سارة  بداية ا

ندل�ض �املتو�س عامة. العرب عن االأ

اإال اأن التاري������ ��سناعت������ه يف ع�رشن������ا، 

الÁكن اأن ين�س اإىل موؤ�س�سات �اأفراد، كما 

ال Áكن اأن ين�س اإىل الغرب �حده. فال بد 

�سارة،  من مراجعة لتاري التاري �تاري ا

�لنق������ل باخت�سار ال بد من مراجعة ن�سو�ض 

ن�سان عامة �خا�سة، تل∂ الن�سو�ض  �كتابة االإ

، تل∂ الن�سو�ض التي  ن�سا املوؤ�س�سة للفكر االإ

أ� �رشائ������ع  Pات قواعد  ول������ت اإىل قوانÚ ا

�تطبيقات دامت ده������وراً، �بع�سها ما يزال 

. قائماً ��سيبق≈ دهوراً اأخر

jQÉà∏d ¢ù°SƒŸG ¢üædG 

لي�������ض مده�ساً بالن�سبة للم������وؤر املعا�رش 

اأن ي�ستنت������ اأن الن�سو�������ض الديني������ة ه������ي 

ن�سا �ثقافت������ه. �لكنه  املوؤ�س�������ض للفك������ر االإ

ن�سان قد ثار  �س������وف ي�سجل �يالح������ß اأن االإ

عل≈ قواعد الفكر �الفن �التعبري التقليدية، 

أ� الكلمة لي�ست  ������رف ا كما �سيالحß اأن ا

أ� البدA،  بل كان الرقم �العدد  �سل ا ه������ي االأ

�ساب علم  ح�س������اA يف الب������دA. اأي اإن ا �االإ

ن�سان قبل الكلمة. �ع عنه قبل  اكت�سفه االإ

لوهية. اأن يع عن فكرة االأ

�هكذا يجد املوؤر املعا�رش نف�سه fiا�رشاً 

ب������Ú نزاعات فكرية ال حد�د لها. �هو ملزم 

������ارج ل������كل املع�سالت التي  بالبحث عن 

ف�سا عن كل  تواجهه، �اإن كان ال ي�ستطيع االإ

نتائ اأبحاثه الفكرية، فهو يكون قد اكت�سف 

جوبة عل≈ بع�ض  قل بع�ض االأ �لنف�سه عل≈ االأ

4
.Aسئلة املقلقة التي تهدده بالفنا� االأ

jQÉàdG ÖcGôJ 

ا تق������دم اأن علم  ن�ستطي������ع اأن نق������ول 

دي������ث �املعا�رش، هو علم مرتاكم  التاري ا

�مرتاك من حيث الكم �النو´. فهو Wبقات 

ري ناWق������ة �لكنها ناWق������ة بالن�سبة  أثري������ة  ا

ري  للم������وؤر املتخ�س�ض. �مثله������ا مثل  لغة 

ت������اج اإىل ف∂ رموزها.. �ال اأحد  مقر�Aة �

ي�ستطيع ف������∂ رموزها اإال موؤر لغوي �سديد 

ديث  املرا�ض �ا�سع املعرفة، فعلم التاري ا

 املتخ�س�ض الذي 
5

�ر�بي هي������اأ لنا املوؤر االأ
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كن من ف∂ رموز املا�سي اللغوية �الفكرية 

�الفني������ة. �لك������ي يتمكن امل������وؤر املبتدئ من 

الب������اً بدرا�سة  أ  ار�سة تخ�س�س������ه، فيبدا

أ� تاري بناA املعرفة، �ي�ستطيع  . ا تاري التاري

بف�س������ل اأد�ات البحث العلمي املتوفرة لديه، 

اأن يدخ������ل  التاري �يج������د مكاناً يعمل 

باته �ميول������ه �حاجاته الفكرية  فيه �فق ر

أنه لو  �النف�سية.. ��سيكت�سف املوؤر املبتدئ ا

أ� امليادين البحثية  تخ�س�ض باأحد الفر�´ ا

حاWة باأعل≈  املعا�رشة، فاإن������ه ال ي�ستطيع االإ

قدر مبو�سوعه اإPا  يك������ن يدر اأن جذ�ر 

ا�رش، تكمن يف  م�س������كالت امل�ستقبل  قبل ا

ق������دم للب�رشية، �لي�ض يف الع�سور  التاري االأ

أ� الو�سط������≈، �لع������ل تركيز بع�ض  القريب������ة ا

الباحث������Ú �املفكري������ن عل≈ عل������م االجتما´ 

أ� عل������م درا�س������ة  ن�س������ان، Sociologie ا االإ

أ�  ا  Anthropologie ن�س������ان  االإ اأ�س������ول 

اأعراقه  Etĥnologie، قد حم�ض بع�سهم 

اإىل درج������ة ابتع������د�ا فيها عن فع������ل التاري 

املت�سع������ �املم�س∂ بتل∂ العل������وم الفرعية، 

ن�سان  االنفة الذكر، �اأن التاري هو تاري االإ

بفكره �مظاهره املادية، �هو حا�رش ��ساكن 

يف اأجيال������ه �اثاره، �لع������ل االلت�ساق ال�سديد 

الال�اع������ي باملا�س������ي  قد دف������ع بع�سهم اإىل 

������ارب �سخ�سية  االبتع������اد عن������ه، �خل������ق 

أ�سا�ض تطور  �ميداني������ة توح������ي باأنها  ه������ي ا

ول النقا�ض  من نقا�ض ي�ستخدم  � . التاري

ر العاملي �خا�سة القدمي، اإىل نقا�ض عن  االإ

د�ر تل������∂ التجارب يف �سناع������ة املجتمعات، 

�X������ن بع�سهم اأن درا�س������ة ‹تمع بدائي يف 

أ� قل اأفريقي������ا، اأهم من  م������از�ن ا قل������ االأ

أثرية يف امل�رشق، تعود الالف  درا�سة مواق������ع ا

ال�سن������Ú، �اعتقد بع�سه������م اأن درا�سة تاري 

أ من  ديثة، يج اأن يبدا �ر�بية ا اللغات االأ

.. �ر�بية �الهندية �ح�س القارة االأ

Üô¨dG á«°ùaÉæJ 7

أريد اأن اأف�س عن �جود فكرة تناف�سية  ا

أ� اإهمالية ت�سكن عا املفكرين الغربيÚ  ع  ا

عنها مك�سيم ر�دن�سون يف اأعماله عن تاري 

�سالم كما �سماه يف درا�سته  �سالم ��سحر االإ االإ

 ،Facsimation de L Islame ال�سغرية

همالية نفهمها اأك عند  هذه التناف�سية �االإ

نقل �انتقال العل������وم العربية اإىل اأ�ر�بة، مع 

ḿ اأحياناً �نعني  ري �ا اإهمال متعمد اأحياناً  �

ا�ستخ������دام اأمهات الكت������ العلمية �املعارف 

�سارة اإىل م�سادرها العربية  العربي������ة د�ن االإ
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أ�سمائها ب�سورة  وير لفß ا أ�  �سالمية، ا أ� االإ ا

أ� اإعادة اأ�سل  ت�سيع فيها هوي������ة اأ�سحابها، ا

أ�  ري عربية ا أ� اأ�سول  اأ�سحابها اإىل جذ�ر ا

أ� الرتكي������ز عل≈ عامل د�ن  ������ري اإ�سالمية ا �

اخر يف انتقال معارف الع�سور الو�سط≈ اإىل 

ديثة �هكذا.  ا

�ر�بية  همالية االأ اإن ه������ذه التناف�سية �االإ

  Úلت ب�س������ورة رئي�سية عل������≈ م�ستوي قد 

:Úبحثي

�ل  لغ������وي، �الث������ا عرق������ي. فعل≈  االأ

امل�ستو اللغوي بداأت حملة بحث عن جذ�ر 

أ�سلفنا، انتهت بربطها  �ر�بية كما ا اللغات االأ

بالعائلة اللغوية الهند� اأ�ر�بية.

أم������ا عل≈ ال�سعيد العرق������ي، فقد قادت  ا

ديث������ة اإىل اأن  نرتبولوجي������ة ا بح������ا االأ االأ

اإن�س������ان نيادرت������ال Neandertal قد خرج 

من اأفريقيا، �لي�������ض له نظري  يف مكان اخر  

�ا�ستوWن يف امل�رشق �اأ�ر�بة فيما بعد.

لقد ن�ساأ ه������ذان التياران البحثيان �كونا  

عراق.  ثقافة حديثة عن اأ�س������ول اللغات �االأ

�سارة، اأما ما يتعلق بنتائ اأبحا  �ب������دA ا

�ل  �ن�ستطي������ع اال�ست�سه������اد  ب�������:  التي������ار االأ

ديثة  �سط������ورة ا د�منزي������ل �كتاب������ه عن االأ

 La mythologie de xxème :اأ�سولها�

�ر�بية  siècle  الذي يرب ما بÚ اللغات االأ

أ� اال�سيوية  ديثة �الهندية د�ن ال�سينية ا ا

فريقية �Pكر اأن لغة  أ� االأ أ� ال�رشق عربي������ة ا ا

اأهل التبت مثاًل ت�سرت بع�رشات التعابري مع 

يرانية االرية   ‚ليزية، �اأن االإ يرلندية �االإ االإ

�ر�بيات اليوم.  أق������دم لالأ له������ا جذ�راً لغوية ا

�ساWري امل�سرتكة  �ا�ستعر�ض هذا البح������ث االأ

�ر�بية،  مع ب������Ú االأ الهن������د �االأ الت������ي 

أ امل�رشق �املغ������رب العربي  ريه������ا م������ن ا �

. فريقي ال �االأ

ôNG QÉ«J 8

ن�سانية �جذ�رها ما  اأما تيار البحو االإ

قبل التاريخية:

فنعلم اأن القرن الع�رشين عامر بنظريات 

ألوانها ��سفاته������ا التي �ال �س∂،  ع������راق �ا االأ

�رثت بداياتها  من ع�سور القر�ن الو�سط≈ 

ديث������ة، اإن  نق������ل اأن بداياتها Áكن اأن  �ا

أبعد  ريق  �الر�مان، �ا تع������ود اإىل ع�سور االإ

من Pل∂ اإىل ح�سارات امل�رشق القدÁة.

ن�سان  أثر يف �سلو االإ أك ما ا �سف اأن ا �لالأ

�ر�بي هو تل∂ الفوقية القائمة   املتح�������رش االأ

ا هي قائمة  أك  عل≈ الع�سبي������ة العرقية ا
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أ� اإن�سا أ� ثق������ايف ا عل≈ راب اأخالقي ا

������ر�ب، التي  �نعل������م عن اث������ار التدمري �ا

مريكي   �ر�بي االأ ن�سبت يف القرن الع�رشين االأ

�دم������رت ع�������رشات املاليÚ م������ن اأ�ر�بة اأ�الً 

أنه ال يوجد  أي�س������اً، ا �سف ا �ا�سي������ا ثانياً. �لالأ

أ�سد عنفاً  ن�سانية ا مث������ال يف تاري ح�سارة االإ

ديث التي بلغت  �تدمرياً من اأمثلة الع�رش ا

ن�سانية من تاري������ �فل�سفة  فيها العل������وم االإ

�اجتما´ �ساأ�اً  بعيداً. �Xن بع�ض الب�رش اأن 

قوة الوعي املعا�رش ملا�سيه قد تنقذه من �رش 

رب �التدمري، �لكن عبثاً. ا

 Úت اأعمال ليفي �سرتا��ض بPكما ا�ستحو

�سع������وب اأفريقيا �اأمريكا البدائية الطبيعية، 

 Aمر �كاأن علما اهتمام������ات خا�سة.. �بدا االأ

�ساري، قد  ن�س������ان �ما�سيه الفك������ري ا االإ

�ساري التدمريي   �سدموا بنتائ������ تطوره ا

يف الق������رن الع�رشين، فراح������وا يبحثون عن 

عوامل �مظاه������ر اإن�سانية لد قبائل تعي�ض 

ن�سان يف ع�سور ما قبل  اليوم كما عا�������ض االإ

جرية Pل∂ اأن  ، ال بل يف الع�سور ا التاري

بع�ض تل������∂ ال�سعوب  يع������رف النحا�ض �ال 

�ن������ز �ال الفخار، �هذه كانت معر�فة يف  ال

  . امل�رشق منذ ما قبل التاري

عم������ال �بحو  اإن ا�ستح�س������ار بحثنا الأ

ن�سانية  القرن الع�رشين اللغوية �العرقية �االإ

ك �سهرة يهدف اإىل  �خا�سة ال�سرتا��سية االأ

اإي�سا النقا• االتية:

1 دلت اكت�سافات املحفوXات امل�سمارية 

يف اإيبال ماري  �اأ�جاريت �االال عل≈ �جود 

جذ�ر لغوية حثية �حوري������ة �من الثابت اأن 

ثي������Ú جا�ؤ�ا قب������ل اال�سكن������در املقد�  ا

أل������ف �خم�سمئة �سنة عل������≈ الطريق نف�سه.  با

�سود  اأي بدAاً من البلق������ان �fiي البحر االأ

مر  نا�سول ��سورية. �ينطبق هذا االأ حت≈ االأ

وريÚ الذي������ن جا�ؤ�ا م������ن �سمال  عل������≈ ا

نا�سول �ه�سب������ة اأرمينيا �القوقاز  �������رشق االأ

�جنوب �سهول ر��سي������ا �ا�سيا الو�سط≈ �هم 

�سان اإىل �سورية �عرفنا كلمة  من اأدخل ا

�سا�������ض ��سائ�ض ��سيا�سة اخلي������ل منذ القرن 

.. �ل�سنا متاأكدين  الثامن ع�رش ق.م يف االال

أكادياً.  أ� ا من اأ�سل جذر �سا�ض: اأكان حورياً ا

أنه جذر عربي اليوم. �ال ‚د  اإال اأن امله������م ا

نظرياً له يف لغة معا�رشة.

2 كان ه������ذا اأ�ل اكت�س������اف الحت������كا 

�ر�بي �ال�سمال الر��سي بالو�س  الغ������رب االأ

 Aساري ال�سوري العراقي. �اقتب�ض هوؤال� ا
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جمي������ع اأنظمة الكتابة �التعبري �ما يلي Pل∂ 

من اقتبا�سات ح�سارية دينية �فنية، هي �ال 

�س������∂ �راA ح�سارتي مينو�������ض �كنو�سو�ض يف 

ريقية  كري������ت التي تعد قاعدة الهلينية/ االإ

الالحقة..

�اخ������ر  للق������دمي  ا�ست�������رشاق  فهن������ا 

�سالمي. لالإ

�ر�بي������Ú هم الذين  3 اإن االثاري������Ú االأ

اكت�سفوا �خلقوا علم اللغات القدمي املقارن 

ري  �علم االث������ار  �التاري القدمي �هم من 

�سالمية فيما  املهتمÚ بالدرا�سات العربية االإ

يع������رف باال�ست�رشاق الذي راف������ق االحتالل 

�ر�بي املبا�رش للبالد العربية. االأ

�لهذا ينق�������ض هوؤالA االت�س������ال اللغوي 

ن�س������ا  ال�سال �املوج  ثر النف�سي االإ �االأ

الذي خل������ق م�سكالت اال�ست�������رشاق �اجلدل 

القائم حوله حت≈ االن. � يتنبه املتجادلون 

أك������ عمقاً قد  م������ن الطرفÚ، اأن ج������ذ�راً ا

ك�سفته������ا معامل  العلم������اA االثاريÚ �قبلهم 

ث������ري  أم������راA النه������ االأ كب������ار املغامري������ن �ا

�الفكري زم������ن االحتالل املبا�������رش.. الذين 

عمل������وا  ب�سم������ت مطب������ق، �احتجب������وا عن 

أ��ساWه������م الفكري������ة، حت≈ ال  ‹تمعاته������م �ا

يث������ري�ا �سجة حول م�رش�قاته������م من الكنوز 

� ي�سعر بهم �باأعمالهم التخريبية الفكرية 

�ر�بي �ال العربي  �املادية الو�س الثقايف  االأ

ت  �سالم������ي  اإال موؤخراً. اأي عندما امتالأ �االإ

متاحف اأ�ر�بة �اأمريكا مبعظم االثار الفنية 

�املعمارية من م�رش �العراق ��سورية ب�سورة 

نا�سول. خا�سة �اأقل منها من اإيران، �االأ

ث������ال �ن�س  �ال اأدل عل������≈ Pل������∂ من 

قدم  حمورابي الذي نق�ض علي������ه �رشيعته االأ

�تاري الب�رشية، �الذي ع عليه الفرن�سيون 

يف اإيران يف تنقيبات �سوزا يف بدايات القرن 

الع�رشي������ن املا�سي،  �كان ق������د نه من بابل 

عا�سم������ة حمورابي  عل≈ يد العيالميÚ، يف 

القرن الثالث ع�رش ق.م  �بقي مطموراً  بعد 

خ������راب �سوزا، حت≈ ع علي������ه الفرن�سيون. 

ري  �اجل������دل القائم اإىل من يعود هذا الكنز 

�ا  fiد�د القيمة هل للفرن�سيÚ الذين ع

تنموه  يرانيÚ العيالميÚ الذين ا أم لالإ عليه، ا

������رب منذ ثالثة االف �ثالثمائة �سنة،  يف ا

أم اإىل العراقيÚ اأحفاد حمورابي ��رثة بابل  ا

، �اأبدعوا اأ�ل �رشيعة  الذين �سنع������وا الن�س

يف الكون، ما نزال نعمل مبوجبها �ت�سكن يف 

عمق الفكر الديني الغربي �ال�رشقي
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�ائل كنوز  4 كم������ا نه املعا�������رش�ن االأ

�س������ارات القدÁ������ة يف الع������راق ��سورية  ا

�م�رش �اأ�دعوها متاحفهم فقد fiوا �بقوة، 

بل منع������وا بجدار م������ن الف�س������ل العن�رشي 

الفكري كل مقاربة ح�سارية بÚ ما اكت�سفوه 

من املا�سي،  �ما Áكن ربطه �اال�ستفادة منه 

للورثة الذين  يعي�سون د�ن انقطا´ فوق اأر�ض 

أ�سالفه������م اأق�س������د الع������رب �كراهية الغرب  ا

التلقائي������ة له������م، � ينل ه������وؤالA العرب من 

اكت�سافات ما�سيهم العتيق، �سو اأن �سم لهم 

بالعمل كعمال حفر �خدم �اأجراA ب�سطاA يف 

مر اإىل م�ساركات  االكت�ساف. �تطور هذا االأ

ا�سمية بل �همية بعد عهود اال�ستقالل، �بتنا 

أ�  ن�سم������ع عن بعثات م�سرتك������ة �سورية.. كذا ا

م�رشي������ة اأ� عراقية.. �لك������ن اثارها العلمية 

متوا�سعة �تختفي نهائياً  يف مراكز البحو 

�ترتفع  مريكي������ة،  �االأ �ر�بية  االأ �املتاح������ف 

 Aيف �سما Úلغوي� Úالبحاثة من منقب Aأ�سما ا

ال�سه������رة العلمية يف اأ�ر�بة، ث������م تعود اإلينا 

م������ن اأخبار ال�سحف العاملية، فنتباه≈ باأنهم 

يتكلم������ون عن بالدنا  �نكتف������ي بهذا القدر. 

�اأحد مثال عن Pل∂ هو ما ن�رشته �سحف 

اأ�ر�بة �اأمريكا �خا�س������ة �سحيفة نيويور 

أي������ام  تاÁ������ز NewYork Times من������ذ ا

أثرية يف تل زيدان  ت عنوان اكت�ساف������ات ا

يف �سم������ال حل �تناقلت������ه ال�سحف العربية 

 Úأثاري باإ�سه������اب �بع�سه������ا باخت�س������ار. اأن ا

أثرياً يف  �سوريÚ  �اأمريكيÚ اكت�سفوا موقعاً  ا

تل زيدان Áكن له اأن يغري كثرياً من املفاهيم 

ل������ف الرابع قبل امليالد  املتعلقة بح�سارة االأ

مريكي من  أ فيما بع������د اأن الع������ا االأ �نق������را

فر �الن�رش،  و هو من يقوم با جامعة �سيكا

أية كلمة ملدير االثار ال�سوري  � يذكر املقال ا

املحلي اأي يف مكان االكت�ساف. بالطبع لي�ض 

مريكي هو  ن االأ أ� قل������ة اأمانة ب������ل الأ �سه������واً ا

ق  املم������ول  للحفرية �هو �ال�س∂ �ساح ا

فر ال�سوري������ة بن�رش النتائ  �فق قواع������د ا

�Áكن لل�س������وري اأن ين�رش هذا بالعربية عل≈ 

. امل�ستو املحلي فق

ربع  5 نخل�������ض من ج������راA النق������ا• االأ

ديث، ا�ستثمر املا�سي  ال�سابقة، اأن الغرب ا

ن�س������ا بطريقته العلمية البحتة، لتحقيق  االإ

اأهدافه القومية �االجتماعية.

�Xهر ه������ذا اال�ستثمار يف اإنت������اج تاري 

�ح�سارة الوWن العربي �جواره �ف�سله عن 

�سالمية،  حا�������رشه، �عن ح�سارة الع������رب االإ
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������ه  نحو املجتمع������ات البدائية  اأ�الً، ث������م ا

م������از�ن ���س������  اخلال�س������ة املتبقي������ة يف االأ

اأفريقي������ا لي�ستك�سف خ�سائ�سه������ا  �ي�ستلهم 

منه������ا  بع�ض القيم التي تفيد يف فهم املزيد 

فريقي. ن�سان االأ من حقائق االإ

�هكذا ‚������د اأن التطور الذي حد يف 

بالدنا بعد اال�ستق������الل  يوؤد اإىل ا�ستقاللنا  

التام يف اإنت������اج تاريخنا القدمي فبدل النه 

ال�ساب������ق اأ�سبحنا ن�ستطي������ع اأن نوؤجر �نعري 

يات املتاحف   ثري������ة اإىل ك معظ������م كنوزنا االأ

�ر�بي������ة، �ب������دل اأن نق������وم بن�������رش تراثنا  االأ

ثرية  �التنقي عنه فاإننا نوؤج������ر البعثات االأ

جنبي������ة، مواقع تاريخنا فتمول هي اأعمال  االأ

تل������∂ حق ن�رش  ، �الرتمي������م، كما  التنقي������

الن�سو�ض �الكتابات التي تع عليها �هكذا 

�سارات القدÁة يف  ‚د اأن اأك مواقع ا

أ�سم������اA مكت�سفيها  مل ا الع������راق  ��سورية 

.. �نكتفي نح������ن مبخت�رشات  جان م������ن االأ

قائق ع������ن اجلمهور  اإعالمي������ة، تعم������ي ا

�امل�سوؤ�ل������Ú، بحي������ث ن�ستطي������ع اأن ن�سب������ه 

ثري������ة العاملة يف اأقطارنا،  مئات البعثات االأ

مب�ستوWنات علمية اأ�ر�بية اأمريكية ال اأك 

�ال اأقل.

اإPا ما تركنا حرك������ة التاري �االكت�ساف  

الغربية يف بالدنا: لنتوقف عند اأ��ساعها يف 

موؤ�س�ساتنا  �موؤرخينا، فاإننا �سن�سطدم بواقع 

ا نت�سور. �Áكن  اأن اأخل�ض  أ�سد اإيالماً   ا

�سارات  حركتن������ا التاريخي������ة املتعلق������ة با

القدÁة كاالتي:

بداأت  عندم������ا   á eó°üdGh á °ûgódG 1

ريها  تخ������رج الكنوز الفني������ة الت�سكيلي������ة �

أرا�سينا، �قف������ت العامة موقف  م������ن بواWن ا

املتف������رج املنده�������ض اخلائ������ف. فم������ن جهة  

الت�سم������ ثقافته������ا  �معارفه������ا بتحديد اأي 

موق������ف من هذه الكن������وز �ال معرفة قيمتها 

أ� التجارية ال�سياحية �االقتنائية.  العلمية ا

اكم فيج������ التذكري باأن  اأما امل�س������وؤ�ل �ا

العثماني������Ú حت≈ خر�جه������م من هذه البالد 

، التي  �قفوا موقف املتفرج من اأعمال النه

ت خزائ������ن اأ�ر�بة �متاحفها، �قامت يف  مالأ

مراحل متاأخرة باقتناA بع�ض اللق≈ �خا�سة 

�سالمية، �اأ�دعتها متاحفها. االإ

2  كان املثقفون العرب يف اأ�اخر القرن 

التا�سع ع�رش حت≈ منت�سف القرن الع�رشين ال 

يختلفون كثرياً  عن موقف العامة من ده�سة 

اأ� �سدم������ة  Pل∂ اأن ثقافة الع�سور الو�سط≈ 
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�سالمية،  يكن لها موقف اإيجابي  العربية االإ

من بقايا �اأWالل  املا�سي. �خا�سة ما يتعلق 

بالفن الت�سكيلي، � يهتم العرب بعلم اللغات 

م براعته������م ال�سعري������ة �اللغوية  الق������دمي ر

أنه������م احتكوا ببقايا اأ�سالفهم  م ا العربية �ر

أقلي������ات ال�سع������وب القدÁ������ة التي كانت  اأي ا

�م������ا تزال تتكل������م لغات عريق������ة كال�رشيانية 

. �ما تزال براأي  �اال�سورية �القبطية..اإل������

مواقف ثقافة الع�سور الو�سط≈ هي ال�سائدة 

يف اأعماق  مثقفينا.

اجلامعي������ة  املوؤ�س�س������ات  �سارع������ت   3

�الثقافية يف معظم الوزارات يف �سورية منذ 

اال�ستق������الل باإيفاد W������الب لدرا�سة التاري 

�سارة �اللغات القدÁة منذ اال�ستقالل،  �ا

أ�ف������د بÚ اخلم�سينيات  اإال اأن الع������دد الذي ا

حت������≈ مطلع الثمانينيات كان قلياًل  اأ�الً، ثم 

اإن الطالب اختار�ا اخت�سا�سات يف التاري 

ك  �اللغات القدÁة، ال عالقة لها بالكم االأ

م������ن الن�سو�ض املكت�سفة خ������الل املئتي �سنة 

خرية اأعني الن�سو�������ض امل�سمارية. �توز´  االأ

املخت�س������ون العائ������د�ن �سمن ه������ذه الفرتة 

باالخت�سا�سات االتية:

. 1 علم االثار �التنقي

2 اللغات اليونانية �الالتينية �االرامية 

ية �قلياًل ال�رشيانية. �الع

أم������ا االثاريون فلم يكون������وا ليتجا�ز�ا   ا

ع������دد اأ�سابع الي������د الواحدة، �لك������ن اأحداً 

منهم  ي�سج������ل  اكت�سافاً مهماً. كالذي فعله 

دارة  ، �اقت�������رش عمله������م عل������≈ االإ جان������ االأ

جنبية  �التعليم النظري، �مرافقة البعثات االأ

�اإدارة ا�سمية م�سرتكة.

أم������ا اخت�سا�ض اللغ������ات القدÁة فلم   ا

كادية  أ� االأ يخرت اأحد من املوفدين ال�سومرية ا

املكتوبة بامل�سماري������ة، كلغة مو�سو´ اأWر�حة 

دكت������وراه �كان اأ�ل موفدي������ن جامعة دم�سق 

يختار الدرا�سات امل�سمارية مو�سوعاً  له يف 

عام 1978.

�عاد عام 1985 بعد اأن قدم اأ�ل اأWر�حة 

ع������ن ن�سو�ض ماري يف جامع������ة ال�سوربون 

باري�ض �بداأ يف العام الدرا�سي التا بتعليم 

كادية بجامعة  الكتاب������ة امل�سمارية �اللغ������ة االأ

دم�سق.

أم������ا جامعة  حل فق������د افتتحت �سهادة  ا

دبل������وم مل������دة �سنت������Ú لتعلي������م الكتابة  عليا

كادي������ة �اعتمدت يف  امل�سماري������ة �اللغ������ة االأ

 Úمريكي �سات������ذة االأ الب������دA  عل������≈ اأح������د االأ
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ثم بعد �سن������وات من الثمانيني������ات قام Pات 

املوفد من جامع������ة دم�سق بتدري�ض املادة يف 

. �تتالت اإيف������ادات اجلامعات  جامع������ة حل

ال�سورية �ازداد عدد املوفدين الذين اختار�ا 

أكادية، �لكن  مو�سوع������ات تاريخية �لغوي������ة ا

 يتج������ا�ز العدد اأ�سابع الي������د الواحدة. �ال 

يوجد اأي تن�سيق اأ� عمل جماعي بينهم. كما 

أ� اأد�ات العمل  ال تتواف������ر جميع امل�س������ادر ا

باخت�سا�ض الدرا�سات امل�سمارية.

 äÉ ° SGQó dG  ‘  Ñ dG  äGhOCG  

ájQÉª°ùŸG

ال �س∂ باأن لكل اخت�سا�ض يف الدرا�سات 

أ� اأد�ات عمله التي تتلخ�ض   ن�سانية م�سادره ا االإ

بالن�سبة للدرا�سات امل�سمارية باالتي:

1 ال بد من قاعة مكتبة ت�سم الدرا�سات 

بحا  يف  امل�سمارية من������ذ اكت�ساف �ن�رش االأ

القرن الثامن ع�رش حت≈ اليوم. �هي موزعة 

�سول  ب������Ú د�ريات عدة Áك������ن ب�سهولة ا

عليها.

X 2ه������رت ع������دة معاج������م �مو�سوعات 

لغوية �تاريخية �جغرافية تتعلق بالدرا�سات 

. فال  خر امل�سماري������ة �اللغات القدÁ������ة االأ

نها ت�سكل  بد من تاأمينها يف تل������∂ القاعة الأ

مفاتي العمل يف الن�سو�ض امل�سمارية.

�س������ارة اإىل �جود  �هن������ا ال بد م������ن االإ

ثرية �هو  املعه������د الفرن�س������ي للدرا�س������ات االأ

كما نالحß يخت�ض باالثار، د�ن الدرا�سات 

 Aامل�سمارية، �كانت معظم  مقتنياته يف البد

ريقية  تتعلق بالدرا�سات الكال�سيكية اأي االإ

الر�ماني������ة  �لك������ن �جود بع�������ض الد�ريات 

قرب  �املعاجم يجعل من������ه املركز الوحيد االأ

�س������ارة اإىل �جود  اإىل امل�سماري������ات �يج االإ

أنها تفتقر  مكتبة �سخمة يف متحف دم�سق اإال ا

أنها  . كما ا لكرت� فß االإ اإىل التنظي������م، �ا

تاج اإىل ترميم نواق�سها من اأد�ات البحث 

اخلا�ض بالدرا�س������ات امل�سمارية. �اأن ي�رشف 

أ�س�ض تنظيمها  ت�ض ي�س������ع ا  Pأ�ستا عليه������ا ا

ثرية. كمركز للدرا�سات امل�سمارية �االأ

ó≤dG jQÉàdG ‘ áHÉà dGh «dCÉàdG

اإن مراجعة �رشيعة للكت املتوفرة باللغة 

العربية عن التاري القدمي Áكن اأن تفيدنا 

مبا يلي:

متخ�س�������ض  مرك������ز  اأي  يوج������د  ال   1

بالدرا�سات امل�سمارية، �بذل∂ ال �جود لنا�رش 

متخ�س�ض بهذا املجال.

2 ال بد من Pكر حوليات املديرية العامة 

أثرية �ترجمات  لالثار التي ن�رشت اأبحاث������اً ا

متنوعة بع�سها يتعلق بامل�سماريات.
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املتخ�س�سة  املن�س������ورات  اقت�������رشت   3

يف التاري �االث������ار مبعظمها عل≈ ترجمات 

جان  الذين  اأعمال االثاري������Ú �اللغويÚ االأ

أ�سلفن������ا اأي حق  Áتلك������ون حق الن�رش كم������ا ا

اال�ستيطان الفكري.

4 اقت�رشت الكت اجلامعة عل≈ اأعمال 

بحا  تاأليفي������ة مرتجمة �معرب������ة �بع�ض االأ

املتخ�س�س������ة الت������ي ال تخ������رج ع������ن النطاق 

ال�سابق.

أم������ا املن�سورات عل������≈ نطاق القطا´  5 ا

اخلا�ض، فقد اقت�������رشت عل≈ الرتجمة د�ن 

التعري������ �مبا اأن املرتجم������Ú ال يتقنون لغة 

االخت�سا�������ض  ج������اAت الرتجم������ات م�سوهة 

اأحياناً. 

أم������ا التاأليف فقد Xه������ر ببع�ض الكت  ا

الت������ي ال تخرج عن نط������اق الر�اية اخلا�سة 

أدبياً �ال  التاريخي������ة. �ه������ي ال تقدم نفع������اً ا

تلئون  باجلهل  ن اأ�سحابه������ا  تاريخي������اً، الأ

�ي�سبح������ون يف نهر ال عالقة له بعلم التاري 

دب �الر�اي������ة الرفيعة  �كان لبع�ض  �ال باالأ

هوؤالA املتطفلÚ الذين حذر منهم ابن خلد�ن 

أثر كب������ري عل≈ النطاق  أربعمئ������ة �سنة، ا قب������ل ا

 . عالمي يف ت�سويه مفاهي������م علم التاري االإ

�ت�سوي������ه معارف������ه املكت�سب������ة م������ن امل�سادر 

أثر �ما يزال يوؤثر عل≈  ا ا املكت�سفة حديثاً، 

������ري امل�سل ب������اأي معرفة ت�ساعده  اجلمهور 

عل≈ التمييز بÚ ر�اي������ة خا�سة �مفر��سة، 

�ب������Ú اإنت������اج املوؤ�س�سات الر�سمي������ة الثقافية 

������م �سالة �توا�سع  يف �سوري������ة، التي تبق≈ ر

ك م�سداقية ملعارف  اإنتاجها امل�س������در االأ

.ÚÁسارة القد� اجلمهور ع التاري �ا

á°UÓ G

يبد� اأن fiور فل�سفة كتابة التاري يقوم 

وار �اال�ستنتاج. �اإن الكتابة  عل≈ ال�س∂ �ا

ار�ض  ا�رش يج اأن  يف التاري يف �قتنا ا

 Aيج اأن تعتمد يف البد� Úت�س من قبل 

�سا�سية، كي  د�ات العمل االأ عل≈ التعري������ الأ

يتمك������ن الباح������ث النا�س م������ن الو�سول اإىل 

�سا�سية. امل�سادر االأ

تكمن خطورة الكتابة �الن�رش يف التاري 

ري م�سل  الق������دمي يف اأن اجلمهور الق������ارئ 

ب������اأي معرف������ة �سابق������ة. كم������ا اأن املن�سورات 

ال�سابق������ة عل������≈ �سنوات الثمانيني������ات  تعد 

ديد  تاج اإىل ت�سنيف، � ة اليوم. � �سا

ديثة. د�ات ا باملوؤلفات �االأ

اإن فل�سف������ة كتاب������ة التاري������ القدمي. ال 



اôNEا امليøe â ا◊

99 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

تختلف عما هي يف بقية امليادين اأي الو�سط≈ 

د�ات  ديث������ة. اإال اأن بع�ض الفر�ق يف االأ �ا

، �بعده الزما �املكا يجعالن منه  �املنه

ف�ساد �الت�سويه. �خا�سة  مع�سلة، �‹االً لالإ

�م�ستمعي  �م�ساه������دي   ،Aالق������را جلمه������ور 

ديثة، اإن علمنة �منهجة  عالم ا ��سائ االإ

�سارة القدÚÁ لي�ست منف�سلة  التاري �ا

ع������ن بقية  املجاالت،  �ل������ذا ال بد من تقوية 

 Úاملوؤ�س�سات الر�سمية الثقافية  باملتخ�س�س

�تدار  النق�������ض الكبري يف م�سادر مناه 

�سا�ة  كتابة التاري �فل�سفاته �هي ت�سكو من 

�سميكة حت≈ يف عقول بع�ض املخت�سÚ، فما 

7
.Úبالكم باملتطفل

: Pل∂ املثل العامي 
8
�خال�سة اخلال�سة

أ� التاف������ه اإPا �سمعتم الذي يقول:  الب�سي������ ا

 ..Aال �سي Aالبال�������ض ال�ض.. اأي ال�: ب������ال �سي

�التاري ال������ذي نكتبه بال �سيP ..Aل∂ اأن ال 

قيم������ة مادية له، فاإن كن������ت من P�ي الدخل 

املحد�د فاإن������∂ �عمل������∂ التاريخي fiد�د 

بقيمت������ه، �اإن كان ل������∂ بع�ض ع������زm �كرامة، 

 Aلقا فاأنت م�سخر باملجال، فالكل يدعو الإ

املحا�رشات �الكتابة �الرتجمة، �يقولون ل∂ 

أن�س �ترج������م، �يقولون  ملاPا يبق≈  ان�������رش �ا

جان  .. �االأ جان������ أي������دي االأ التاري������ بÚ ا

أيدينا.. �اإن قلنا  يقولون خ������ذ�ا التاري من ا

ثرية املعا�������رشة، هي بعثات  اأن البعث������ات االأ

لال�ستيط������ان الفكري، �ال�ستكم������ال النق�ض 

ثري ال�ساب������ق. فال اأحد يوؤيدنا  يف النه االأ

�يح������زن علينا مواWنن������ا �م�سوؤ�لينا �كذل∂ 

ري  أملنا  �ر�بيون، �كاأن ا زمال�ؤنا العلم������اA االأ

مقبول. �كاأن املوؤر �التاري قيمة بال قيمة، 

�عمل بال ثمن �املوؤر �التاري درا�ي�ض عل≈ 

أب������واب املتاحف  اأر�سفة املعاب������د القدÁة �ا

ثرية  ديثة �هوام�ض تقاري������ر البعثات االأ ا

�ر�بية. االأ

الهوام�ش

التي عقدت  العربي،  التاريخ  • هذا البحث هو جزء من م�ساركة يف ندوة حول »هل هناك اجتاهات جديدة يف كتابة 
يف املعهد الفرن�سي IFPO للدرا�سات العربية بدم�سق يف ني�سان 2010م.

ن�سان:  حول �سرعية ومعنى التاريخ وجتربة الإ  -1

Homs Blumenberg. La Légitimité des Temps modernes, Gallimard, 1999;
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 Weltgeschichte and Heilsgeschen :بعنوان Karl Löwith اأما العمل ال�سهري ل�: لوفيت

جنليزية حتت عنوان: فلم يرتجم اإىل الفرن�سية اإل موؤخراً، وكان قد ترجم اإىل الإ

Meaning in History. The Theological Implications of the Philosophig of History 1949.

ول ل�: كارل لوفيت بعنوان: ملانية منذ عام 1953. وقد ن�سرت يف املجلد الأ علماً باأن تاريخ الن�سخة الأ

Sämtliche Werke, Stuttgart, J. B Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1983

اأما الرتجمة الفرن�سية فقد ظهرت بعنوان:

Histoir et salut, avec une presentation de Jeam – F. Kervégar.

اأما ترجمات العربية فلم ن�سمع بها حتى يومنا. 

حول الزمن والتاريخ واملحيط:   -2

H. Rickert, kulturwisserschaft and Naturwissenschaft, 1898!; N. Hartmann, Das Problem 

des geistigen, 1933; 1949. M. Heidegger, Sein und Zeit, 1927. J. Burckhahndt, 

Weltgeschichtliche Betrachtangen, 1808 S.

نهاي��ة القرن الثامن ع�سر، متثل بدء التفكري اجلدي بالتجربة الزمنية والتجريبية الطبيعية. وهو ما �سبق ولحظه ابن طفيل 

�سارة اإىل قدرته على معار�سة زمنه، واإمكانية خلق زمن جديد من خالل  منذ القرن الثاين ع�سر امليالدي.. وميكن الإ

بطله »حي بن يقظان«. 

اإن فر�سي��ة اأو م�سكلة الزمن املعا�س��ر وكبواته واإمكانية جتديده، كما حاول ابن طفيل قد جتلت لدى فال�سفة التاريخ   -3

املعا�سرين مثل: 

R. Koselleck, «Historia magistra vitae» in: id, Vergangene zakunft, Framkfort – sur – le 

Main, 1979, PP. 38 - 66.

زمنة املعا�سرة اأو معاك�سة الزمن املعا�سر!.  زمان املعا�سرة وحدها قادرة على جتاوز ف�سل الأ وفر�سية قائمة على اأن الأ

نه حمكوم به، والنهاية هي الكون بال حياة اأنظر حول ذلك:  نه يحمل الفناء، بل لأ �سياء لأ ن�سان والأ ل يفنى الإ  -4

Odo Marqurd, Des difficultés avec la Philosophie de l'histoire, Paris, 2002, P. 39.

حي��ث يبني اأن احلرية تتما�س��ى ون�سبة التطور املعا�سر. وهي لي�ست �سرورة يف املا�سي القدمي، واأن هذا ما عرب عنه هيجل 

بداعية. عندما احتج على فل�سفة التاريخ الإ
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�Au اأي من اأجل البعث laraung واأن الرباه��ني العقالنية وحدها ت�سكل اأ�سا�س املمار�سة العملي��ة لدى هيجل يف

والنه�سة. ولهذا فاإن »حق تقرير امل�سري« مل يكن �سرورياً اأو مفهوماً اإل بعد قيام »الثورة الفرن�سية«.

املوؤرخ هو نبي مقلوب اإىل الوراء وفق �سليفل Sehlegel: اإنه يعمل يف »علم امل�ستقبل« Futurologue، ووجهه   -5

مام. اأنظر Marqard �س 85.  العتيق متوجه نحو الأ

هذا  يف  ينعك�س  كما  و�سورية.  العراق  من  امل�ستمد   نظريها  مع  املتعار�سة  احلثية  الدينية  الن�سو�س   بع�س  لدينا   •
وروبية املعا�سرة عن التاريخ القدمي. مثال اأ�سماء العلم ودللته. الدرا�سات الأ

اأخالق وجمال، واأفكار حول فل�سفة التاريخ قد طرحت منذ 1770 يف اأملانيا:  -6

J.G. Herder, Über der Ursprung der Sprache; Ideen zur philosophie der Geschichte der 

Menschheit, 1784 sq.

يراني��ني الذي��ن يختلطون ويقتب�سون من العراقيني ديانتهم واأنظم��ة كتابتهم منذ جوتي وعيالم يف  ل نن�س��ى الإ  •
لف الثالث والثاين ق.م حتى ع�سر الفر�س وال�سا�سانيني والعرب، ولكن ل تنق�سهم النظرة الفوقية. الأ

ن�سان وفق هيدرجر M. Heidegger حمدد من خالل تاريخه وحتليل وجوده. يف كتابه املذكور اأعاله   اإن م�سري الإ  -7

ن�س��ان هو يف قلب فل�سفة التاريخ. وكما قال بع��ده G.Lukács اأن تكون ثورياً  Sein and Zeit. وم��كان الإ

ن�سان بعينه، كما حتدث عنه  ن�سان هو تاريخه القدمي، وهو الإ �سياء من جذورها! فجذر الإ / جذري��اً ه��ي اأن مت�سك بالأ

:Objectivation مارك�س فيما بعد وحماولته حول العلوم الو�سفية

Geschichte und klassenbew usstsein, 1923. P. 94.

�سياء ولي�س العك�س. ونعلم اأن هيدجر قد كتب عن كانت Kant وم�سكلة املاوراء يف: ن�سان هو مقيا�س الأ واأن الإ

 M. Heidegger, Kant und das Problem det Mehaphysik, 1929, zed 1951, P. 193.

Anthropologie :ن�سان وحتليل الوجود والزمن بالن�سبة لعلم الإ

م��ن اأجل جمموعة كتب حديثة عن التاريخ وكتابته ومنهج��ه وفل�سفته بالفرن�سية ومرتجمة عن غريها ميكنني تقدمي   -8

تية: الالئحة الآ

1- Fernand BRAUDEL, Écrits sur L'Histoire, 1969.

ويحمل واجلزء الثاين ذات العنوان لعام: 1994، وكتابه الثالث بعنوان: 

Les ambitions de l'histoire, Paris, 1997
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2- Poul VEYNE, Comment on écrit l'histoire, Paris, 1978.

3- Odo MARQARD, Des difficultés avec la Philosophie de l'histoire, Paris 2002.

4- G. W. HEGEL, La Philosophie de l'histoire, Paris 2009.

5- Gérard NOIRIEL, Sur la «crise» de l'histoire. Paris, 1996.

6- Antoine PROST, Douze leçons Sur l'histoire, Paris, 1996.

7- Michel de CERTEAU, L'écriture de l'histoire, Paris, 1975.

8- François HARTOG, Evidence de l'histoire, Paris, 2005.
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�سي الد�س�سي الد�س�سي الد�سي الدرا�سات الفل�سفي������ة يف الفكر العربي را�سات الفل�سفي������ة يف الفكر العربي را�سات الفل�سفي������ة يف الفكر العربي  ؤب������رز موؤ�سب������رز مو�سب������رز موؤ أ �س������ف كرم و�س������ف كرم و�س������ف كرم اأحد ا ويوي

اأحد  mري جدل ه Pل∂. �لكنه Pل∂. �لكنه من  ف �ي�ستحقوف �ي�ستحقوف �ي�ستحق وهم بالفيل�سوهم بالفيل�س هم بالفيل�سسهم بالفيل�سس دي������ث، ينعته بع� دي������ث، ينعته بع�سا سا

إا يف العا �لي�ض يف العا العربي �حده، �اإن كان قد  إا يف العا �لي�ض يف العا العربي �حده، � ا يف العا �لي�ض يف العا العربي �حده، �مبا يف العا �لي�ض يف العا العربي �حده، �مب خي الفل�سفة ررخي الفل�سفة ررخي الفل�سفة رمبخي الفل�سفة رمبخي الفل�سفة ر ؤبرز موؤربرز موربرز موؤ أ ا

ديقه �تلميذه سديقه �تلميذه سديقه �تلميذه  سفه �سفه � فه �سفه �س سة كلها من تاريخه. �عندما رثاه ��سة كلها من تاريخه. �عندما رثاه �� ف������ل املرحلة العربية كلها من تاريخه. �عندما رثاه ��ف������ل املرحلة العربية كلها من تاريخه. �عندما رثاه ��ف������ل املرحلة العربي أ ا

�سف كرم بعد و�سف كرم بعد و�سف كرم بعد اأن  وله: »مات يوله: »مات ي له: »مات يوله: »مات يو و بقو بق ف������ا مكثف������ا مكثف������اً ت�رشاً فاسفاسفاً  سر مراد �هبة ��سر مراد �هبة �� ر مراد �هبة ��ور مراد �هبة ��و والدكت������والدكت������

وبوبواب  أ ادية ادية ادية ا أم������ام العقلية االم������ام العقلية االم������ام العقلية االإ وبوبواب الفل�سفة، �ا أ فت اأمام العقلي������ة امل�رشيمام العقلي������ة امل�رشيمام العقلي������ة امل�رشية ������ة امل�رشية ������ة امل�رشية ا

Áان، �اأمام Wالب العلم قلبه الكبري«. االإ

.…Qƒس� »©eاL Pاàس�CGاح وH

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….
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�ل������د يو�سف كرم مبدين������ة Wنطا مب�رش 

أبوين  أيل������ول عام 1886م من ا امن من الثامن من الثامن من ا يف ا

ا�ستقرا�ستقرا يف  ا��Ú هاج������را��Ú هاج������را من لبن������ان �ا ��Ú هاج������ر���Ú هاج������ر� �م�سيحي����م�سيحي���

م�رش.

أ درا�سته االبتدائية يف ئية يف ئية يف  يف عام 1893م بدا

ة يف دية يف دية يف  عدا االإ ممدر�سة �سان جورج بطنطا ثممدر�سة �سان جورج بطنطا ثم

املدر�سة Pاتها.

يف عام 1902م التحق مبدر�سة القدي�ض 

لوي�ض بطنطا �اأكمل درا�سته الثانوية فيها.لثانوية فيها.لثانوية فيها.

طر بعد سطر بعد سطر بعد  س�س� ��رية فقد ���رية فقد ���رية فقد ا � فق���� فق��� mةرشةرشة رش�رش� ������هن������هن������ه من اأ ال�ال�الأ

انويلثانويلثانوي������ة اانوي������ة اانوي������ة اأن يعمل  ه������ادة سه������ادة سه������ادة ا سل�سل� ول������ه عل≈ سول������ه عل≈ سول������ه عل≈ ا سح�سح�

ف������اته فعم������ل موXف������اته فعم������ل موXف������اً يف البن∂  ته فعم������ل موXرشته فعم������ل موXرش رش�رش� مل�ساع������دة اأ

ته.رشته.رشته. رش�رش� هلي بطنطا لي�ساعد اأ االأ

�ىل تر  رب العاملي������ة االأ أ�ائ������ل ا مع ا

إلوXيف������ة ��سافر اإلوXيف������ة ��سافر اإىل باري�������ض �هنا در�ض  ا

������ل عل≈ دبل������وم س������ل عل≈ دبل������وم س������ل عل≈ دبل������وم الدرا�سات  سلفل�سف������ة، �ح�سلفل�سف������ة، �ح� ا

العليا يف عام 1917م من جامعة ال�سوربون. 

هادة سهادة سهادة  سة �نال �سة �نال � التحق باجلامعة الكاثوليكية �نال �لكاثوليكية �نال �لكاثوليكي مثمثم

الدكتوراه.

≈ س≈ س≈  سىل م�رش �ق�سىل م�رش �ق� إم ع������اد اإم ع������اد اإ يف ع������ام 1919

فرتة يف عزلة تام������ة، �قيل فور عودته دعاه 

WÚه ح�سWÚه ح�سÚ للتدري�������ض يف اجلامعة قائاًل له: 

انتقل  همثاله. �لكنهمثاله. �لكنه إجلامعة بحاجة اإجلامعة بحاجة اإىل اأ ا اإن

أ�ستاPاً �سكندرية �Xل�سكندرية �Xل�سكندرية �Xل ا إبعد فرتة اإبعد فرتة اإىل جامعة االإ

≈ ت≈ ت≈ التقاعد يف عام 1946م. فيها حتفيها حتفيها ح

بي������ه حياة يو�سف سبي������ه حياة يو�سف سبي������ه حياة يو�سف  سىل ت�سىل ت� إهم اإهم اإ هم اسهم اس سPه������ بع�سPه������ بع�

ملا كانت فهو مثله  كرم بحياة الفيل�سوف االأ

 يت������ز�ج، �مثله عا�ض حياة منتظمة، متخذاً 

مع اأخته من بيته �سومعته للبحث �التاأليف، 

خا�س������ة بعدما داهم������ه مر�������ض اأقعده عام 

�سفاق،  أبية ترف�ض االإ 1954م، �كانت نف�سه ا

�عندم������ا علم �س������ال البيط������ار، الوزير يف 

حكومة الوحدة، بحاله ح������ا�ل اأن ي�ساعده، 

�لكن امل������وت كان اأ�رش´ اإP ت������ويف يف الثامن 

أيار عام 1959م كانت �فاته  �الع�رشين م������ن ا

ب جورج �سحادة  ع������ن 73 عاماً. �قد قال االأ

قنوات������ي يف �فاته: »انتقل يو�س������ف كرم اإىل 

رحمة ا يف هد�A مبدينة Wنطا بعد مر�ض 

أيام كنا كاملعتاد  Wويل.. �قبل Pل∂ بع�������رشة ا

أنه  ق������د Pهبنا ن������ز�ره يف بيته اله������ادئ. �لو ا

كان متعباً، �لك������ن  يكن بادياً عليه ما ينب 

بنهايةm �رشيع������ةm عل≈ هذا النحو. كان يوا�سل 

عل≈ امله������ل ��سعوب������ة موؤلف������ه اخلا�ض عن 

رادة  االأخالق... �م�ست�سلماً يف توا�سع اإىل االإ

لهية، �قابال م�سبقاً بدافع عن ح عميق  االإ

ما قدره ا له«. 

√QÉ KG

ت������ويف يو�سف كرم يف ع������ام 1959م بعد 

معان������اة �سنوات من املر�ض ال������ذي اأقعده اإال 

عن الكتابة التي  يتوقف عنها اإال مع توقف 

ياة يف عر�قه، فرت لنا عدداً من االثار  ا
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املهمة �املتميزة التي نثبتها ح�س 

ترتيبها الهجائي.

حكام التقوÁية �سدر عام   االأ

1929م، �ه������و ترجم������ة fiا�رشات 

أندريه  ألقاها الفيل�سوف الفرن�سي ا ا

�ل،  الالند يف جامعة املل∂ فوؤاد االأ

اجلامعة امل�رشية اأ� جامعة القاهرة 

االن. 

 االأخالق. فقدت اأ�سول هذا 

أنقا�������ض منزله الذي  الكت������اب بÚْ ا

ته������دم. �لكن ج������زAاً م������ن فل�سفته 

خالقي������ة مت�سم������ن يف كتابي������ه:  االأ

الطبيعة �ما بعد الطبيعة، �العقل 

 . خر �الوجود، ثم يف االأ

�ر�بية يف   تاري������ الفل�سفة االأ

الع�رش الو�سي �سدر عام 1946م، 

�يتنا�ل الر�اد م������ن القرن الرابع اإىل القرن 

التا�سع امليالدي. 

ديث������ة �سدر عام   تاري������ الفل�سفة ا

������د فيه عن بع�������ض الفال�سفة  1949م 

أ� بابن  املحدث������Ú الذين تاأثر�ا باأفالW������ون ا

مهات املذاه������ الفل�سفية  ر�س������د. �عر�ض الأ

ديث������ة �فال�سفة الق������رن الثامن ع�رش يف  ا

�ل  أملانيا، ث������م فال�سفة الن�سف االأ ا‚لرتا �ا

من القرن التا�سع ع�رش.

 تاري������ الفل�سفة اليوناني������ة �سدر عام 

دن≈ منذ فتو  1936م �هي فل�سفة ال�رشق االأ

�سكندر، �فل�سفة الع������رب منذ اأن ا�ستوىل  االإ

الر�مان عل≈ بالد اليونان يف منت�سف القرن 

الثا قبل امليالد. 

 ثالث������ة در��ض يف دي������كارت �سدر عام 

ألقاه������ا املفكر  1937م، �ه������ي fiا�������رشات ا

الفرن�سي الك�سندر كواريه يف م�رش. 

 در��������ض يف تاري������ الفل�سفة �سدر عام 

1946م باال�س������رتا م������ع الدكت������ور اإبراهيم 

مدكور. 

 الطبيع������ة �م������ا بعد الطبيع������ة املادة، 
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. �قد �سدر ه������ذا الكتاب يوم  ي������اة، ا ا

أيار عام 1959م. �فاته اخلمي�ض 28 ا

 العق������ل �الوجود �سدر ع������ام 1956م، 

�هو اأ�ل كتاب له عن اأفكاره هو ال عن اأفكار 

الفال�سفة الذين ا�ستغل بهم من قبل.

 املعج������م الفل�سف������ي باال�س������رتا مع 

الدكتور اإبراهيم بيومي مدكور.

�قد ن�رشت املجالت العربية �الفرن�سية 

خر مثل:  بحا املهمة االأ حينها عدداً من االأ

ن�سا يف  مفهوم الفل�سفة امل�سيحية ،  القلق االإ

الفكر اليونا ،  م�سكلة ال�رش ،  فكرة الفل�سفة 

كوين������ي ،  املذه  عن������د القدي�������ض توم������ا االأ

التوم������ا�ي، موقف الغزا م������ن الفال�سفة، 

�سالمي، املدينة  اأر�سطو، �املنطق االإ �منطق 

 Aا�رشات الالند، االراfi ،الفا�سلة للفارابي

ريها. خوان ال�سفا � الفل�سفية الإ

ƒ°ù∏«ØdG QƒŸG

ان�سغل يو�سف ك������رم بالتاأليف Wيلة فرتة 

أ�ستاPاً، �ا�ستمر يف Pل∂  �جوده يف اجلامعة ا

حت≈ اأدركه املر�ض، �قد انهار عليه بيته �كاد 

لهي������ة، �لكن مكتبته  يق�سي ل������وال العناية االإ

طوWاته �منها اخر  �ساعت حت≈ بع�������ض 

كتاب ��سعه �هو االأخالق.

 Úأ�سا�سي تنق�سم موؤلفات كرم اإىل ق�سمÚ ا

أ�لهما تاأري الفل�سفة �ثانيهما فل�سفته. �قد  ا

مانة مزيناً اإياهما  ات�سم يف كليهما بالدقة �االأ

باأخالقه الرفيعة التي توqجها بالتوا�سع.

�ل ‚د كتاب������ه املو�سوعي  يف الق�س������م االأ

 Aتاري الفل�سفة الذي انق�سم اإىل ثالثة اأجزا

هي تاري الفل�سفة اليونانية، �تاري الفل�سفة 

، �تاري الفل�سفة  �ر�بية يف الع�رش الو�سي االأ

م من اأن يو�سف كرم قد  ْ ديثة. �عل≈ الر ا

فاالً تاما  �سالمية اإ فل املرحلة العربية االإ اأ

أننا ال ن�ستطيع اإال القول اإن هذا الكتاب  اإال ا

أب������رز كت تاري  يف تاري������ الفل�سف������ة اأحد ا

الفل�سفة من جهة دقته �مو�سوعيته �قدرته 

عل≈ التكثيف �ال�سب �تقدمي كل فيل�سوف 

تقدÁ������اً كافياً م������ن خالل متابعت������ه اجلادة 

�امل�سوؤ�ل������ة �اإملامه مبا يحت������اج اإليه بحثه يف 

. �اإق������راراً باأهمية  أ� Pا هذا الفيل�س������وف ا

يو�سف كرم موؤرخ������اً للفل�سفة �فيل�سوفاً فقد 

عل≈ للثقافة يف م�رش كتاباً  اأ�سدر املجل�ض االأ

تذكاريا �سخماً عنه حمل عنوان يو�سف كرم 

مفكراً عربيا �موؤرخاً للفل�سفة.

اأن يك������ون موؤر الفل�سفة فيل�سوفاً م�ساألة 

قل يف هذا الزمان العجي  فيها نظر، عل≈ االأ

الذي نحيا فيه، �لكن هذه امل�ساألة مطر�حة 

جما´ عل≈ اأن  منذ زمن بعي������د، �كان �سبه االإ

موؤر الفل�سفة فيل�س������وف خا�سة اأن النخبة 

هم الذين اأرخ������وا الفل�سفة، �كانوا كلهم اإىل 

م������ا قبل عقود قليل������ة من الفال�سف������ة. بدAاً 

م������ن فال�سفة اليونان ال������ذي اأرخوا لبع�سهم 
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تلفة م������ر�راً مبقا�سد الفال�سفة  بطرائق 

للغ������زا ��سوالً اإىل اإميل برهيه �بوخن�سكي 

�يو�سف كرم.

يو�سف كرم امن به������ذه الفكرة، فكرة اأن 

موؤر الفل�سف������ة فيل�سوف. �لكن يو�سف كرم 

خر  ي�ستح������ق لق������ الفيل�سوف بكتب������ه االأ

������ري كت تاري الفل�سف������ة، اأي اإنه فيل�سوف 

ريه  من اجلهتÚ، �ال يعيب������ه اأال يعرتف به 

فيل�سوف������اً، �ال يقل������ل مثل Pل∂ م������ن �ساأنه. 

�به������ذا املعن≈ قال الدكت������ور اإبراهيم مدكور 

يف كلمته يف الكت������اب التذكاري التي حملت 

عن������وان يو�سف كرم م������وؤر الفل�سفة: » يكن 

، بل كان فيل�سوفاً  يو�سف كرم موؤرخاً فح�س

قبل اأن ي�سطلع بالتاأري للفل�سفة، �يف كتبه 

التاريخي������ة در�ض عميق �فل�سفة دقيقة، �قد 

عال������ يف ا�ستقالل ق�ساي������ا فل�سفية اأخر 

قيقي  �سا�ض ا �ه������ذان البحثان يعاجلان االأ

للفكر الفل�سفي«.

�ه������و عل������≈ اأي ح������ال مبناأ ع������ن هذا 

قل يف عاملنا العربي فعثمان  اجلحود عل≈ االأ

أم������Ú مثاًل كت عنه درا�س������ة حملت عنوان  ا

يو�سف ك������رم الفيل�سوف، ���سفه مراد �هبة 

بالفيل�س������وف �كذل∂ فع������ل �سديقه اإبراهيم 

ريهم كثري. مدكور �

�اإىل جان������ ه������ذا التاري������ كان هنا 

الكتاب ال������ذي ��سعه باال�سرتا مع الدكتور 

ت عنوان: در��ض يف تاري  اإبراهيم مدكور 

الفل�سف������ة، �يكاد يكون ه������ذا الكتاب �سد 

ت هذا  لتاريخه الكبري. �Áكن اأن يندرج 

الب������اب الكتاب الذي ��سع������ه باال�سرتا مع 

م������راد �هبة �هو: املعج������م الفل�سفي. �ميزة 

�ل من  أن������ه االأ �سا�سية هي ا هذا الكت������اب االأ

نوعه يف الع������ا العربي. �قد ا�ستغرق اإ‚از 

أ�سبقيته  هذا الكتاب املهم يف قيمته العلمية �ا

التاأ�سي�سية نحو اأربعÚ عاماً، �لكن �اإن كان 

الف�س������ل يف فكرته يرجع اإىل الدكتور يو�سف 

مانة تقت�سي القول باأن اجلهد  كرم اإال اأن االأ

ك هو للدكتور مراد �هبة. �سا�ض �االأ االأ

أم������ا الق�سم الثا الذي يت�سمن فل�سفته  ا

ق������ل هما: العقل  فقد ح������واه كتابان عل≈ االأ

�الوجود، �الطبيعة �ما بعد الطبيعة املادة، 

. �حت≈ كتابه تاري������ الفل�سفة  ي������اة، ا ا

باأجزائ������ه الثالث������ة ال يعد� كون������ه �سد من 

اأ�سداA فل�سفته.

 ¬àØ°ù∏a ‘

��سف يو�سف ك������رم من�سوباً اإىل فل�سفته 

باأنه اأر�سطي، ���سفه فريق اخر باأنه تومائي 

، ���سفه  كويني ن�سبة اإىل القدي�ض توما االأ

قيقة  فري������ق ثالث باأنه تومائي اأر�سطي. �ا

ن الفل�سفة  ��س������اف الثالثة �سحيحة الأ اأن االأ

�سا�ض عن  ������ري منف�سل������ةm يف االأ التومائي������ة 
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ر�سطية، �يو�سف كرم جمع بينهما  الفل�سفة االأ

أي�ساً. ريه ا معاً كما فعل كثري�ن 

رمبا تكون نقطة انطالق مذه يو�سف 

ك������رم الفل�سفي هي اإعالنه يف كتاب الطبيعة 

ن�س������ان حيوان  �م������ا بع������د الطبيع������ة اأن »االإ

�سا�������ض بن≈ مذهبه  متدين«، �عل������≈ هذا االأ

Áان،  الفل�سفي الذي يق������وم عل≈ اليقÚ �االإ

ن�سان مبا هو اإن�سان.  �م������ن د�نهما ال حياة الإ

�لذل∂ ��سفه �سديقه الدكتور fiمد يو�سف 

مو�س≈ بقوله: »يتطلع من �سميم Pاته للعودة 

اإىل ا خالق������ه.. �كل الفل�سفات التي تتنكر 

لهذا يراها م�سابًة بالعقم الذي كان م�سريها 

جيال«. عل≈ مر االأ

 �بع������د تو�سي Pل∂ ينطل������ق يف الق�سم 

 Úاه الثا من الكتاب اإىل تقدمي بع�ض ال

ادية.  عل≈ �جود ا �بطالن االإ

تابع التاأ�سي�ض ملذهبه الفل�سفي يف كتابه 

العق������ل �الوجود الذي تن������ا�ل فيه م�سكالت 

ال�س∂ �اليقÚ �العق������ل ��جود العقل �نقد 

������ق �الباWل �ما بع������د الطبيعة  العق������ل �ا

�املقارن������ة ب������Ú املعن≈ �ال�س������ورة، �يف هذا 

ال�سي������اق رف�������ض يو�سف كرم م������ا Pه اإليه 

�سيون من اإنكار �جود املعا �االقت�سار  ا

�سيات، ثم عكف عل≈ مناق�سة حج  عل≈ ا

الريبيÚ بدAاً من اليونا ��سوالً اإىل ع�رشنا 

ا�رش بانياً مناق�سته عل≈ اأن �جود اخلطاأ  ا

قيقة ال عل≈ انتفائها،  دليل عل≈ �ج������ود ا

اً  �بذل������∂ ال يجوز عد �ج������ود اخلطاأ م�سو

للريبية.

من هذا الب������اب، �ا�ستن������اداً اإىل قناعته 

Áان �اليقÚ، �سن هجومه عل≈  املت�سمة باالإ

أنها  أ ا ديث������ة التي را كثري من الفل�سفات ا

Áان، خالية من  عقيمة كونه������ا خالية من االإ

، �لذل∂ �هذا ما ع  العقل، خالية من الر�

عنه عاWف العراقي بقوله عن يو�سف كرم: 

»لقد حارب Xالم العدم بنور الوجود«.

ه������ان عل≈ �جود ا  أم������ا يف م�ساألة ال ا

فقد ناق�ض كرم يف كتاب������ه الطبيعة �ما بعد 

 Úعامة �خم�سة براه Úالطبيعة ثالثة براه

 Úاه أ بعر�������ض اإجما لل خا�س������ة. �قد بدا

العامة قائاًل:

هنة عل≈ �جود ا  لق������د »جعلوا من ال

أي�رش  قيقة من ا ، �ه������ي يف ا مع�سل������ة ك

هنات، خالف������اً ملا Xن با�سكال �اأ�رشابه،  ال

ايًة يف   mأي�رشها، لد�رانها عل≈ معان بل لعلها ا

الب�ساWة، كمعن≈ الفعل �القوة، �عل≈ مبادئ 

اي������ًة يف البيان، كتقدم الفع������ل عل≈ القوة. 

 ندر تقدمه 
ْ
فما اإن نتاأمل معن≈ الفعل حت≈

عل������≈ القوة. �ما اإن ننظ������ر يف �سواهد القوة 

 ن������در ب�ساWتها �بيانه������ا �خ�سوعها 
ْ
حت≈

لهذا املب������داأ خ�سوعاً مطلقاً ال يحتمل اأدن≈ 

أ�ساً اإىل اليقÚ النا�سع«. ، بل يقودنا را mتردد
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�يتابع مو�سحاً باأن ه������ذه ال�سواهد هي 

، �التناهي.  ������د� ، �التغري، �ا »الرتكي������

 ، أربع������ة �ج������وه: يتبÚ منه������ا نق�������ض العا ا

�احتياجه اإىل موجودm كاملm يف�رشه. �هذا هو 

�سل يف ا�ستغال العقل بالفح�ض عن �جود  االأ

ا �ماهيته«.

�يتابع عل≈ الفور مبينا املق�سود من هذه 

ربعة فيقول: الوجوه االأ

جزائه الحق عليها، �لي�ض   املرك تابع الأ

التابع الالحق مف�������رشاً بنف�سه، بل باأجزائه، 

�بالعلة املركبة.

 �املتغري ال يتغري بذاته من الوجه الذي 

هو فيه بالقوة، فلي�ض لل�ساكن اأن يتحر اإال 

m حا�سلm عل≈ قدرة التحري∂ بنف�سه،  مبحر

 m  ن�س������ل اإىل fiر
ْ
m باخر، حت≈ أ� متح������ر ا

بنف�سه.

، اأي املوجود بعد ال �جود، ال  اد  �ا

يوجد Pاته، �اإال كان �سابقاً عل≈ Pاته، �هذا 

بÚ البطالن يف كل ما ال يوجد بنف�سه.

 �املوج������ود املتناه������ي املحد�د fi�سور 

 ،Úمعين mزمان� mيف ماهي������ة معينة، �يف مكان

�ينق�سه ما خال Pل∂ م������ن ماهيات �اأمكنة 

أً اأ�الً مف�رشاً بنف�سه.  أزمن������ة، فال يكون مبدا �ا

m اأن فك������رة الالمتناهي الكامل  ري �سحي �

�سابقة يف عقلنا عل≈ فكرة املتناهي الناق�ض. 

ج������ل اأن نعلم اأن موج������وداً ما هو ناق�ض،  �الأ

ف������ال حاجة اإىل مقارنت������ه بالكامل، بل تكفي 

مقارنته مبوجود اأقل نق�ساً منه.

يخل�ض كرم بعد Pل∂ اإىل نتيجة يقررها 

اه������Ú عل≈ �جود  قائاًل: »ه������ذا اإجمال لل

. قد يقنع به املتاأمل يف معانيها �مبادئها  ا

رابهم.  بر�ؤيةm بريئةm من تقلي������د املنكرين �اإ

�لكن املنكرين قد اأ�رشفوا حقا يف االعرتا�ض 

راب، فالب������د من ا�ستئناف  �التخري������ �االإ

اهÚ لزيادة جالئها، �دفع  النظر يف تل∂ ال

ال�سبهات عنها، �دح�ض االعرتا�سات عليها، 

كي تخرج جليًة نا�سعًة �سارحًة لل�سد�ر. � 

أ� دلياًل،  أ�سمي برهاناً ا ن�ساأ اأن ‚مع كل ما ا

بطال، �اأخ�ض  قيق باالإ فاإن منها ال�سعيف ا

فال، �النتيجة �احدة«. بطال االإ من االإ

 Úاه �لذل������∂  يعر�������ض لكثري م������ن ال

������ا اقت�رش عل≈ ثالثة براهÚ عامة، »اأي  �اإ

�ساملة للموجود مبا هو موجود اأعني جلميع 

اهÚ هي: برهان من  املوجودات«، �هذه ال

، �برهان من النظام  mثابت m ركة اإىل fiر ا

اإىل منظم، �برهان م������ن املمكن الوجود اإىل 

الواج الوجود. 

اه������Ú كما يق������ول يو�سف كرم  ه������ذه ال

»عام������ة اأي �سامل������ة ل������كل موج������ودW mبيعي. 

 Úا خل�سنا اليقPاإ mل �هل������ة� �ه������ي يقينية الأ

�سوه به������ا. ت�ستند عل≈  م������ن ال�سوائ التي 

أ العلة  يقينيات كامل�ساهدات التجريبية �مبدا
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أ العل������ة الغائية، بحيث تبد�  الفاعلية، �مبدا

أنها �فطرة العقل �سيA �احد«. ا

äÉÑ dGh ácô◊G ∫h C’G ¿ÉgÈdG 

هان برهان:  ي�سم������ي يو�سف كرم هذا ال

ركة اإىل fi������ر ثابت، �فيه ير اأن  من ا

كل موج������ودW mبيعي فهو متحر اإما بالنقلة 

ريها،  من مكانm اإىل اخ������ر، اأ� من حالm اإىل 

ركة  أ� اأقل. فا أك منه ا اأ� من مقدارm اإىل ا

Xاهرة عامة يف الطبيعة.

أنه لي�ض  هان ه������و ا أ ال �يتابع ب������اأن مبدا

Áك������ن اأن يكون �سيA بعينه fi������ركاً لنف�سه، 

�اإال ل������زم �ج������وده قبل نف�س������ه، �هذا fiال، 

ي ال������ذي نقول اإنه متحر   الكائن ا
ْ
حت≈

 Aمن اأع�سا� ، من Pاته. فاإنه منتظم من قو

يحر اأحده������ا االخر. فكل متحر هو يف 

ريه. قيقة متحر من  ا

�هذا ما يحتاج اإىل تبيان كما ير يو�سف 

fi mر �ساب������ق عليه.   ك������رم، فلكل متح������ر

�لذل������∂ يتابع قائاًل: ال يج������وز التداعي اإىل 

ري نهايةm يف �سل�سل������ة العلل املحركة، �ال بد 

. m ري متحر m اأ�ل  من االنتهاA اإىل fiر

ركة املادية االلية  ركة هنا لي�ست ا ا

أ� املعر�ف كم������ا ير كرم  باملعن≈ ال�سائ������ع ا

ا هي كل تغري اأ� خر�ج من  �الفال�سفة، �اإ

رادة التي هي  الق������وة اإىل الفعل، كخ������ر�ج االإ

قوة ر�حية. فن�س������ل اإىل fiر كلي يحر 

كل موجودm مبا�������رشًة ال بالو�ساWة، فاإن العلة 

 ، mنها علة كل �جود �ىل تفعل يف كل فاعلm الأ االأ

 mالفعل �جود، لكن بحيث يكون لكل موجود�

اأي�ساً فعل خا�ض.

هان  هنا جاA م������ن يعرت�ض عل≈ هذا ال

أ� ينق�سه باأن Pل∂ يعني الو�سول اإىل نقطة  ا

، �لذل∂  أ� ا �ىل ا بداأت فيها علية العلة االأ

ي������رد يو�سف كرم قائاًل: لي�������ض املق�سود هنا 

ظةm اأ�ىل ب������داأت فيها علية  الرج������و´ اإىل 

، كم������ا يتوه������م كثري�ن، ب������ل ال�سعود يف  ا

اأ�ىل،   mعل������ة اإىل   mان ا�������رش �يف كل  ا االن 

بغ�ض النظ������ر عن قدم العا �حد�ثه. �هذا 

هان يعتمد بال������ذات عل≈ علل  يعن������ي اأن ال

مقت�ساه بالذات للمعلول �مرتبة فيما بينها، 

فه������ي متناهية الع������دد حتم������اً �اإال  يوجد 

أ�  ه������ذا املعلول. �الفارق بÚْ ه������ذا الرتتي ا

أ�  الت�سل�سل بال������ذات �بÚْ الت�سل�سل الزما ا

أنه لي�������ض ي�ستحيل اأن يتولد اإن�سان  بالعر�ض ا

ري نهاي������ة اإPا افرت�سنا قدم  من اإن�سان اإىل 

، �هذا ت�سل�س������ل بالعر�ض، بينما Áتنع  العا

الت�سل�سل اإن كان تولي������د اإن�سان متوقفاً عل≈ 

اإن�س������ان، �عل������≈ العنا�رش الطبيعي������ة، �عل≈ 

ال�سم�ض. �هكذا اإىل ما ال يتناه≈.

هان بقول������ه: اإن امتنا´  �يختم ك������رم ال

أبداً  الت�سل�سل يف العل������ل يعني عدم الو�سول ا

أ� ع������دم ��س������ول العلية اإىل  اإىل عل������ةm اأ�ىل، ا
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املعل������ول، فيظ������ل املعلول ال������ذي نطل علته 

أ العلية، �هو  معلقاً بال عل������ة، �يبطل مب������دا

بديه������ي ال Áك������ن اإبطاله. �لي�������ض معناه اأن 

ل������كل موجودm علًة، كما Xن كانت، بل اإن لكل 

معل������ولm علًة، اأي لكل ما يظهر للوجود �يدل 

أ  د مبدا بهذا الظهور عل≈ افتق������اره، �اإال الأ

العلية اإىل اإن������كار العلية، كم������ا تقدم، �هذا 

 mخلف. �تت�س������ �رش�رة الوق������وف عند علة

اأ�ىل اإPا عك�سن������ا ال�س������ري �حا�لنا التاأدي من 

العلة اإىل املعلول، فاإننا نر حينئذm ا�ستحالة 

أي�ساً، من حيث اإننا افرت�سنا  ه������ذه املحا�لة ا

دين، �املعلول  ري متناهي������ةm بÚْ ا م�سافًة 

 Úل∂ ماثل اأمامنا. فهل هنا برهان اأبP مع

من هذا

º æŸGh É ædG É dG ¿ÉgÈdG

هان برهان:  ي�سم������ي يو�سف كرم هذا ال

هان  من النظام اإىل املنظم، �ير اأن هذا ال

�سياA �يف  Á�س������ي من النظام الب������ادي يف االأ

 العاWلة 
ْ
عالقاته������ا بع�سه������ا ببع�ض، حت������≈

 mعن املعرف������ة، فاإنها جميع������اً توجد يف هيئة

، �تفع������ل دائماً اأ� يف  mمتنا�سق������ة mسو�س������ة�

ك������ عل≈ �سياق مطرد، اإPا  يعقها عائق،  االأ

 Úربتنا اليومية �من القوان كما يبÚْ من 

العلمية، فت�سون �جودها �ت�سون النظام يف 

اياتها  ا يقطع باأنه������ا ال تبل اإىل   ، الع������ا

ري  م�سادفًة، بل ق�س������داً، �امل�سادفة ال 

.
m
، �ال ترمي اإىل نظام

m
عل≈ نظام

أن������ه اإPا افرت�سنا  يتاب������ع يو�س������ف ك������رم با

أنه������ا قد توؤدي اإىل  امل�ستحي������ل ��سلمنا جدالً ا

النظ������ام مرًة، فلي�ض يعقل اأن تكون هي �سب 

قي������ق النظام يف جمي������ع الكائنات، ��سب 

هان اأن  أ ال ا�ستم������راره �اWراده������ن �مب������دا

اية  الكائن اخلا عن املعرفة، ال يتجه اإىل 

ما  يوجه اإليها من ع������ارف، �اأن املتباينات 

ال تت�سق بع�سها مع بع�ض ما  يطبعها Wابع 

عل≈ االت�ساق.

 mأنه البد من موجود �يخل�ض من Pل∂ اإىل ا

عارفm �سنع الكائنات، �رت لكل منها هذين 

النوعÚ من النظام �احد له يف Pاته، �اخر 

ريه. �لكنه يتاب������ع باأنه ثمة ما   له مع 

هان، يف حد  مالحظته هنا �هي اأن هذا ال

 �ساملm يف العا 
m
Pاته، ال يقت�سي اإثبات نظام

 ل������و اأربت جملة اال�سطراب 
ْ
اأجمع، بل حت≈

عل������≈ جملة النظام، �ه������ذا fiال، يبق≈ من 

املتع������Ú الفح�������ض عل≈ علة النظ������ام حيثما 

�جد. �العالمة املميزة للم�سادفة، �املفرقة 

بيْنها �بÚْ الغائية، هي عدم االWراد �عدم 

النظ������ام، بينما النظام ال�سائد يف العا ثابت 

كل الثب������ات، مطرد بال تخل������ف عل≈ تعقده، 

كمه قوانÚ نتوقع معلوالتها توقعاً يقينيا: 

فكيف يدع������≈ اأن مثل ه������ذا النظام املطرد 
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، اأي من ع������دم النظام �عدم  mن������ا م�سادفة

االWراد 

هذا الكالم هو ما يدعيه منكر� الغائية 

مثلما يبÚ يو�سف كرم، �هم يوؤيد�ن دعواهم 

 Aسيا� بقولهم: »اإن جمي������ع الذرات املركبة لالأ

أ� اأخر �رش�رًة  ققت تركيباتها مرًة ا ق������د 

.» mمتطا�لة mسون اأزمنة� يف 

�يرد كرم عل≈ Pل∂ باأن »من املمكن جداً 

أب�س املركبات  بل من الراج جدا اأن تكون ا

ققت، �هي الت������ي تعود اإىل ما  ه������ي التي 

ال نهاي������ة لقلة Pراتها ��سهولة اجتماعها، �ال 

تكون عادت املركبات املعقدة«.

�يتاب������ع الفيل�س������وف مت�سائ������اًل، �موجهاً 

ديداً: »ماPا  ال�سوؤال اإىل منك������ري الغائية 

 Úتفي������د املركب������ات املعقدة لو ع������ادت مالي

ي������اة �الفكر  امل������رات كي������ف ن�سلم ب������اأن ا

ينتجان ع������ن اجتم������ا´ Pراتm مادية، اأي عن 

قو عمياA اإح������د اثنتÚ: اإما اأن موجوداً 

أ� اأن العا املادي  عاق������اًل �سنع العا املادي، ا

 ،Úالطرف Úْسنع العقل �العاقل، �ال ��س ب�

�ل اأك رجحاناً  �ال ري يف اأن الط������رف االأ

أي�رش قبوالً«. �ا

¿ÉgÈdG ∏Y äÉ°VG Y’G á°ûbÉæe

�ل،  هان االأ هان، �ساأنه �ساأن ال هذا ال

قدمي �قد قال به كثري من الفال�سفة، �كما قال 

به كثري من الفال�سفة فقد اعرت�ض عليه اأي�ساً 

كثري من الفال�سف������ة، �رد عل≈ االعرتا�سات 

كثري من الفال�سفة منه������م يو�سف كرم الذي 

أ  أب������رز هذه االعرتا�سات. �يبدا ناق�ض بع�ض ا

ه������ان عل≈ درجة من  املناق�س������ة باأن هذا ال

ظوة عل≈ مر الع�سور، �لكنه مع  الق������وة �ا

Pل∂ لقي بع�ض االعرتا�سات.

�ل  االأ االعرتا�������ض   : و C’G G�```ض  G’ع

هو اأهم اعرتا�ض كما ير يو�سف كرم، �هو 

ن������ه متناه فاإنه ال  الق������ول باأن العا متناه، �الأ

، �اأن االنتقال من  mمتناه mيقت�سي �سو منظم

ل   ، mري متناه  mاملنظم املتناه������ي اإىل منظم

أ�سبه �سيmA بغل دليل القدي�ض  منطقي ه������و ا

أن�سلم اإP ينتقل من املوجود الكامل املت�سور  ا

قيقة. يف الذهن اإىل موجودm كاملm يف ا

�يرد عل≈ ه������ذا االعرتا�������ض بقوله: اإن 

هذا الق������ول كان ي�س������ لو اأن نظ������ام العا 

 mا�ستخ������دام عالقات� mجاهزة Aأ�سي������ا ترتي ا

أ�  خارجي������ةm عل≈ ما ي�سنع �سان������ع ال�ساعة، ا

اأي ال������ةm من االتنا. حينئذ كان Áكن اأن يقال 

ه������ان يوؤدي اإىل مهند�ضm متناهي  اإن هذا ال

ري، �لكن نظام العا نا من  ال������ذات لي�ض 

 mأنف�سها باإيجادها عل≈ نحو �سي������اA ا هيز االأ

ج������زاA ثابت الرتكي باقي  معmÚ متجمد االأ

�سياA، مادًة  اخل�سائ�������ض، فهو �سنع �سانع االأ

��س������ورًة. ثم اإن هذا ال�سان������ع: اإما اأن يكون 

�ج������وده بذاته، فال يع������ود لالعرتا�ض �جه، 
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له الالمتناهي الذي نفح�ض  اإP يكون هو االإ

ع������ن �جوده. �اإما اأال يك������ون بذاته، في�سب 

 
ْ
، حت≈ mمطلوب بره������ان� mهو مو�س������و´ �سوؤال

�ىل الالمتناهية. �اأخرياً  ن�سل اإىل العل������ة االأ

ننا ن�سل  فال جد� من ه������ذا االعرتا�ض الأ

عل������≈ كل حالm اإىل علة اأرفع منا، �اإPا �سلمنا 

بها، اأي مبهند�ض للكون، فما الذي Áنع من 

mري متناه  mخالق mالت�سليم باإله

ي  : هو اعرتا�ض ه G�```ض ãdGا G’ع

برج�س������ون الذي Pه مذهب������اً يف الهجوم  

حد من قبل، فقال: »اإن النظام عل≈  يْخطْر الأ

، �االخر اإرادي، �النظام  نوعÚ، اأحدهما ا

 ،Úال�سورت Úرش�ري دائماً عل≈ اإحد هات�

�م������ا ي�سم≈ عدم نظام تعبري منا عن حالة  

نك������ن نتوقعها اأ� ال نريدها، كما اإPا قلنا عن 

أننا كنا  ، فمعن≈ هذا ا mري منظمة رفة اإنها 

نتوق������ع اأن نر فيها نظام������اً اإراديا، �اإPا بنا 

. �من هنا نر اأن فكرة عدم  أم������ام نظام ا ا

النظ������ام فكرة زائفة، �اأن من العبث الت�سا�ؤل 

عن �سب النظام فهذه م�ساألة يج fiوها.

�يرد يو�سف كرم عل≈ برج�سون بقوله: اإن 

الت�سلي������م بهذين النظامÚ ال Áنع من ت�سور 

عدمهم������ا جميعاً، فمن ال�������رش�ري الت�سا�ؤل 

 
m
ن كل نظام ع������ن �سب النظام مت≈ �ج������د، الأ

فهو معل������ول، �لي�ست االلي������ة م�سدر نظام، 

�عل≈ Pل∂ فلي�ض يوجد نظام ا اإال بافرتا�ض 

منظمm للعلل الفاعلي������ة، فريجع النظام اال 

رادي. هذا من جهة، �من جهة اأخر  اإىل االإ

اأن انتظام املوجودات كلq يف Pاته �كلها فيما 

بينها، يوجدان يف الوقت نف�سه، فاإن النظام 

تارة لهذا الغر�ض  العام يعني اأن املوجودات 

من بÚْ املمكنات. �اأخ������رياً اأن النظام ن�سبة 

أثر من اثار  الو�سائ������ل اإىل الغاية، �الن�سب������ة ا

أثر عدم العقل، �العلل  العقل، �عدم النظام ا

الفاعلي������ة ال ت�������رش´ يف العم������ل اإال اإPا كانت 

اية، لذا كانت الغاية علة العلل.  موجهة اإىل 

فمت≈ �جد النظام �جدت له علة، �هي علة 

عاقلة اأ� مرتبة من عاقل.

يو�سف  يفرت�������ض   : ```dاãdG G�```ض  G’ع

كرم اعرتا�س������اً ثالثاً فيقول: من الطبيعي اأن 

يْخط������ر اعرتا�ض اخر، فيق������ال: كيف Áكن 

ري املوجودة بعد، �اأن يوؤثر  اأن توؤث������ر الغاية 

ا�رش، ما لي�ض موجوداً فيما  امل�ستقبل يف ا

هو موجود

�يجي عل≈ ه������ذا االعرتا�ض بقوله: اإن 

الغاي������ة علة حقة مبا ه������ي مت�سورة �مرادة، 

في�سبق له������ا �جود يف فكر الفاعل، �اأما مبا 

ه������ي مرت�سمة يف Wبيع������ة الفاعل، دافعة به 

 Pاإ ،Úاإىل العمل، كما ن�ساهده يف تطور اجلن

 ، mس�ض�  mس�س������ة يف تتال�  Aتنبت اأع�سا

ا هي  من د�ن اأن يكون لها �ساأن بحا�رشه، �اإ

تهيئة مل�ستقبله. �جمي������ع الطبائع اجلمادية 
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يوانية فاعلة عل≈ هذا الن�سق،  �النباتية �ا

موجهة اإىل بقاA املوجود �خريه بكليته. �لي�ض 

، �لكن  Áكن اأن ينت مثل هذا االن�سجام ا

ينت م������ن �سبق تدبريW mبيع������ي. �قد نخط 

اية اخل������راف توفري حاجتنا  اإPا Xنن������ا اأن 

اية البنج������ر توفري حاجتنا  م������ن ال�سوف، �

من ال�سك������ر، �الغاية من �سيا الدي∂ منعنا 

من اال�سرت�سال يف النوم، �اأن ال�سمام ر�سمت 

�رشة...  في������ه الطبيعة قطعاً كي ي������وؤكل يف االأ

ي������ز خل�سوم الغائية  ايات Xاهرة  هذه 

اأن يتن������در�ا بها �باأمثاله������ا. �لكنا ال نخط 

اإPا توخينا الغاي������ات الباWنية، �اعتقدنا اأن 

رارة  الغاية من �سوف اخلراف اإمدادها با

ياتها، �اأن الطبيعة �فرت ��سائل  الالزمة 

اأخر للمحر�مÚ من ال�سوف.

�يتاب������ع يو�س������ف ك������رم مناق�ست������ه لهذا 

االعرتا�������ض قائ������اًل: »�عل≈ اأي ح������الm فلي�ض 

، فقد تكون  mاحتجاج خ�سوم الغاي������ة بحا�سم

عي نحن،  qالغاية هدفاً يق�س������د اإليه، كما ند

�يف الوقت نف�سه نهاية اأفعال Wلية من د�ن 

ق�س������د كما يقول������ون. اأج������ل اإن الطري يطري 

ن له جناح������Ú، �اإن ال�ساعة ت�سجل الوقت  الأ

ن اأجزاAها متنا�سق������ة، �لكن اأجزاA الطري  الأ

�اأجزاA ال�ساع������ة ات�سقت للطريان �لت�سجيل 

الوق������ت، ال ل�سيA اخر، �ل������وال هذا االت�ساق 

لتعطل الطري �تعطلت ال�ساعة حتماً. فاإنكار 

 mعقل� mجود �سان������ع �سنع ال�ساعة عن ق�سد�

. كذل∂ الطريان  m ل لي�ض له اأدن≈ م�س������و

هو العلة الغائي������ة للجناحÚ، �هو امللحو 

ا  يف تركي������ الطري هذا الرتكي املعÚ. �اإ

يبد� الق�سد �العقل م������ن الن�س املتناف�سة 

�الو�سائل الكفيلة باإنتاج نتائ جميلة نافعة. 

نظمة  �العا م�سنو´ ت�سط������ع فيه اأعج االأ

�اأدق الو�سائل للغايات املن�سودة. فهو اإPاً �سنع 

ن�سان عقاًل، �لي�ض هو  . ثم اإن لالإ mعاقلة mعلة

�سانع نف�سه، فكيف ال يكون �سانعه عاقاًل

�يختم مناق�سته هذا االعرتا�ض مبناق�سة 

اب������ن ر�سد له بعد اأن Áه������د بقوله: »قد كان 

خليقاً باملتندرين اأن يح������ذ�ا حذ� اأ�سحاب 

�س≈  الغائية، �Áتحنوا �سواهدها التي ال 

كي ير�ا اإن كانت متفقًة مع املنه العلمي«. 

�Pل������∂ ما فعله ابن ر�سد يف �سفحةm نريد اأن 

نثبته������ا هنا مثاالً لال�ست������دالل ال�سليم، قال: 

»اإن ال�سم�������ض لو كان������ت اأعظم جرماً �اأقرب 

يوان من �سدة  أنوا´ النبات �ا مكاناً لهلكت ا

أبعد لهلكت  أ� ا ر. �كذل∂ لو كانت اأ�سغر ا ا

أنه لوال  د. �تظه������ر العناية يف ا م������ن �سدة ال

فلكه������ا املايل ملا كان هنا �سيف �ال �ستاA �ال 

زمان �رش�رية يف  ربي������ع �ال خريف. �هذه االأ

ركة  يوان. �لوال ا أنوا´ النبات �ا �جود ا

اليومي������ة  يكن ليل �ال نه������ار، �كانت تكون 

خري لياًل،  ن�سف ال�سنة نه������اراً، �الن�سف االأ
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������ر يف النهار،  �سياA تهل∂ من ا �كان������ت االأ

 Úأم������ا القمر فاأثره ب د يف الليل. �ا �م������ن ال

مط������ار، �اإن�س������اج الفواكه، �لو  يف تك������ون االأ

أ� اأقرب، اأ�   أبعد ا أ� ا أ� اأ�سغر ا كان اأعظ������م ا

يك������ن نوره م�ستفاداً من ال�سم�ض، ملا كان هذا 

أي�ساً لو  يكن ل������ه فل∂ مايل، ملا  الفع������ل، �ا

تلفة،  تلفة يف اأزمان  أفع������االً  كان يفعل ا

د  د، �ت �لذل∂ ت�سخن به الليا يف زمن ال

د  أم������ا �سخونتها يف زمن ال ر: ا يف زم������ن ا

ن ��سعه منا يكون كو�س������ع ال�سم�ض يف  ف������الأ

ر، باأن يكون اأقرب اإىل �سمت ر�ؤ��سنا  زمن ا

ر  اإP كان فلك������ه اأك مياًل. �اأما يف زمان ا

ا يظهر  أبداً، اإ مر بالعك�ض اإP كان ا فيكون االأ

يف اجلهة املقابلة لل�سم�ض.. �لي�ض ينبغي اأن 

يتوهم اأن Pل∂ لغري العناية مبا هاهنا. �عل≈ 

مثال ما قلنا يف ال�سم�������ض �القمر ينبغي اأن 

.» مر يف �سائر الكواك يعتقد االأ

ÖLGƒdGh ø ªŸG dÉ dG ¿ÉgÈdG

هان برهان:  ي�سم������ي يو�سف كرم هذا ال

م������ن املمكن الوج������ود اإىل الواج������ الوجود، 

�يعر�سه بقوله: اإن الكائنات املختلفة تتكون 

�تف�س������د، تظهر �ت������ز�ل، فهي قب������ل التكون 

كنة، ق������د توجد، �قد ال توجد،  �الظهور 

حد هذين  �لي�ست معينة بذاتها �Wبيعتها الأ

، بعك�ض  m مرm مرج الطرفÚ، فال توجد اإال الأ

املمتنع لذاته �Wبيعته، فاإنه ال يوجد اأ�ساًل، 

كالدائ������رة املربع������ة، �بعك�������ض الواج لذاته 

، فلو  �Wبيعت������ه، فاإنه موجود �������رش�رًة، كا

، �كانت جميع   يك������ن هنا موجود �اج������

كنة �قت������اً ما، مل������ا كان يوجد  الكائن������ات 

أبداً. �املمكنات  �سيA االن، �لن يوجد �سيA ا

املوجودة كث������رية ج������دا، �اإPن يوجد موجود 

. �اج

�يتاب������ع كرم باأن هذا املوجود لي�ض Áكن 

اأن يكون ‹م������و´ الكائنات، فاإنه������ا متغرية، 

 mاملجم������و´ متغري مثلها: اإنه م������زاج من فعل�

ري موج������ودm بذاته، �التغري  ، �من ثمة  mقوة�

يف عمومه يقت�سي عل������ًة منزهًة عن التغري، 

ركة. �fiال التداعي  كما بينا يف برهان ا

أثبتنا  ري نهايةm يف �سل�سلة املمكنات، كما ا اإىل 

أزليًة،   لو كانت ه������ذه ال�سل�سلة ا
ْ
انف������اً. �حت≈

فاإنها عاجزة عن توف������ري علةm كافيةm للوجود 

موجودةm بذاتها. �اإPن يوجد موجود �رش�ري 

لذات ماهيته.

�يتابع معار�ساً الغزا يف قوله يف هذا 

: »�ال  د� ه������ان يف م�ساألة الق������دم �ا ال

نقول������ن مع الغزا اإن م������ن التناق�ض اإثبات 

، كما  �سان������عm للعا مع االعتقاد بق������دم العا

فع������ل الفال�سفة اإP لي�ض ال�سنع متعلقاً ب�سبق 

يجاد املمكن يف اأي  ������ا هو الزم الإ العدم، �اإ
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زم������انm كان، ث������م اإن حف������ß ا للمخلوقات 

يقت�س������ي اأن املخلوق مفتق������ر اإىل ا يف كل 

ان«.

�يعرج م������ن ناحية اأخر عل������≈ مناق�سة 

هان فيق������ول: »�يدعي كانت  كانت لهذا ال

������رار دليل  ه������ان مرك عل≈  اأن ه������ذا ال

نطولوجي  أن�سلم املدعو بالدليل االأ القدي�ض ا

ال������ذي ي�ستنت من فك������رة املوجود ال�رش�ري 

فكرة �ج������ود موج������ودm كلي الكم������ال، �هذه 

نتيجة اإPا عك�سناه������ا عادت »املوجود الكلي 

الكمال موجود �رش�ري، اأي يوجد �رش�رة«، 

�لكن برهاننا Á�سي م������ن الوجود الواقعي 

كن������ةm ال�ستنتاج �ج������ود �اقعي   mملوجودات

تقت�سيه.

á°ùª G gGÈdG

اهÚ الثالثة عر�ساً  بعد اأن يعر�������ض ال

اهÚ اخلم�سة  fiكم������اً �افياً ينتق������ل اإىل ال

نها كم������ا يقول  اخلا�س������ة، �ه������ي خا�س������ة الأ

»ماأخ������وPة من موجوداتm معين������ةm اأ� �جهات 

معين������ةm للموجودات، ال تقل عن تل∂ اإحكاماً 

اهÚ باخت�سار  ��رش�رة �يقين������اً«. �هذه ال

هي:

 á```bا£dG س```او  ت ƒe�سƒع```¬   : و C’G

‘ Ñ£dGي©```á: فق������د كان املعتقد اأن الطاقة 

ثابتة للمادة، ال تخل������ق �ال تندثر، �اأن املادة 

تخلق �ال تندثر، ث������م تبÚ اأن الطاقة تنتظم 

 mق�سم عامل يتح������ول اإىل كيفية :Úم������ن ق�سم

أ�  رارة مثاًل، ا من الكيفيات الطبيعي������ة كا

ثر كاأنه  رك������ة. �ق�س������م �ساكن ع������دمي االأ كا

معد�م، �اأن الق�سم العام������ل تت�ساAل كميته 

مورm مهمةm للغاية. 
با�ستمرار، فدل Pل∂ عل≈ اأ

اأمر اأ�ل اأن الطاقة �خا�سةm الطاقة العاملة، 

لي�ست للم������ادة مباهيتها، كما اعتقد كثري�ن 

 mاً اتية من علةPيف مقدمتهم املاديون، فهي اإ

مغايرةm لها، �اأن لوجود املادة نف�سها علة. اأمر 

ن ت�سا�ؤل الطاقة  أزليا، الأ ثانm اأن العا لي�ض ا

أنها متناهية Pاهبة اإىل النفاد،  العاملة يعني ا

أزلي������ة لنفدت حتماً. اأمر  فلو كانت الطاقة ا

أبديا ما دامت الطاقة  ثالث اأن العا لي�������ض ا

مرت�كة ل�ساأنه������ا، �هي زائلة، فاإPا بقي العا 

كان بقا�ؤه بف�سل علة متمايزة منه.

 º```عل e```ن   Pƒ```NCاe Hرg```ان   : ãdG```ا

ياة  أن������ه Áتنع تف�س������ري ا . م������وؤداه ا ي```ا G

 mبالعنا�رش املادية �حده������ا، فالبد من خالق

ياة  له������ا، عل≈ ما ه������و مبÚ يف مبح������ث ا

النامية.

 õFGر : Hرg```ان e�سàم```د e```ن  ```dاãdG

أ،  ي```Gƒن, �ه������ي جزA من كيان������ه ال يتجزا G

�هي �كيانه اأعج ما يكون من بÚْ الغائبات 

تنوعاً �دقًة.

üس≈   ’ ÚgGرH وCG ان```gرH :™```HGرdG

م�ستمدة م������ن �جهات تبد� فيه������ا ا�ستحالة 



Q�ش£ C’ا hاeوàال ôc و�شj

117 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

. �هي  تعلي������ل اأي �س������يmA كان م������ن د�ن ا

اهÚ امل�ستقيمة قوًة  براهÚ خلف تعدل ال

�داللًة.

e ò```ن ØædG�ض  àe انgرH :ض```�eاÿG

f�ساfيá �ما ت�سعر به من ا�ستهاA ال�سعادة  E’G

ربته������ا اأن اخلريات  ا�سته������اAً �رش�ري������ا، �

اجلزئي������ة ال توف������ر لها اإال �سع������ادات جزئية 

زائلة قد يكون جله������ا زائفاً خادعاً، �علمها 

ب������اأن ال�سعادة ال تتحق������ق اإال باخلري بالذات 

، �اإن م������ن امل�ستحيل  mم������ن كل �سائبة Aي ال������

Pه������اب النز�´ الطبيعي عبث������اً، اإP اإنه يكون 

اية �م������ن د�ن علة. �ما  حينئ������ذm م������ن د�ن 

كان هكذا فهو متناق�ض معد�م، فاإن للنز�´ 

اية �مياًل اإليها، فتحكم  الطبيعي ن�سبة اإىل 

النف�ض بوج������ود موجدm �هو اخل������ري بالذات 

������ام الر�س≈. �ما  ال������ذي ير�سي Pل∂ امليل 

أ الغائية من قيم������ةm مطلقةm يعطي هذا  ملب������دا

ه������ان قيمة مطلقة. �اإPا اعت كل اإن�سان  ال

ه اإىل  �سا�سي �التزم ب������ه، ا ه������ذا املي������ل االأ

الف�سيلة �انحلت امل�سكلة اخللقية، اإن توقان 

النف�������ض اإىل اخلري �الكمال، �لو مرًة �احدًة، 

. قو عل≈ �جود ا لهو الدليل االأ

á“ÉN

قيقة اأن فل�سفة يو�سف كرم �قيمته ال  ا

تتوقف عند هذا العر�ض جلان من جوان 

ا  أ� ر�ؤيت������ه الفل�سفية �اإ مذهب������ه الفل�سفي ا

أ��سع م�ساحًة  أبعد من Pل∂ �ا تتجا�زه������ا اإىل ا

أك  �ميداناً، فهو ي�ستحق اأك من �قفة يف ا

من مو�سو´ �ميدان، فنحن اثرنا عر�ض �جه 

من اأ�جه يو�سف كرم اإىل جان التعريف به 

أع������الم الفل�سفة العربية يف  أبرز ا �احداً من ا

الق������رن الع�رشين، كانت ل������ه اجلهود اجلليلة 

يف اإحي������اA الفل�سف������ة يف الع������ا العربي من 

�سارة اإليها  ت االإ خالل جهوده �اثاره التي 

اإ�سارة �رشيعة ت�ستحق كلها مزيداً من البحث 

�العناية ناأمل اأن يوجد من يتابعها.

¥µ
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اإن Wلب������ة الط������ يف الع�سور القدÁة كان������وا يتلقون علومه������م عل≈ اأيد

يوانات اخلا�سة املعدة  اP كانت تهياP كانت تهياأ له������م االإ تان������ات، استان������ات، استان������ات، اإ سلبيمار�سلبيمار� اتذته������م يف ساتذته������م يف ساتذته������م يف ا س�س� أ ا

هيز، فيقعد�ن بÚ يدي معلمهم، بعد اأن  هيز، فيقعد�ن بÚ يدي معلمهم، بعد اسن  هيز، فيقعد�ن بÚ يدي معلمهم، بعد اسن  ن  سح�سح� �املجه������زة باالالت �الكت اأ

≈ �ينتهوس≈ �ينتهوس≈ �ينتهوا من عالجهم. سملر�سملر� ا يتفقد�ا

اساساً عاماً سائه������م كان يجعل له ‹ل�سائه������م كان يجعل له ‹ل� ائه������م كان يجعل له ‹ل�سائه������م كان يجعل له ‹ل�س س�س� ����ؤ �لط �كبار ر�لط �كبار ر اي ساي ساي ا س من م�س من م� ������اس������اس������اً سن بع�سن بع� إ�اإ�اإ

تغلÚ عليه، يف منزل������ه استغلÚ عليه، يف منزل������ه استغلÚ عليه، يف منزل������ه اأ� يف مدار�ض خا�سة،  سلط������ للم�سلط������ للم� لتدري�������ض �سناعة ا

. ƒل©dG jQاح ‘ تاHي وÑW ❁❁

ò

QGƒ````````````NدdG

ájQGƒ``````````NدdG áس�QدŸGو

QƒcR ö�اj حممد .OQƒcR ö�اj حممد .O
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ت�سم≈ ‹ال�ض التعليم الطبي. فمثاًل الرازي 

كان يجل�ض يف ‹ل�سه �د�نه التالميذ �د�نهم 

 Aتالميذهم، �د�نهم تالميذ اأخر، �كان يجي

ا�ل من يلقاه، فا�ل من يلقاه، فاإن  ف ما يجد السف ما يجد السف ما يجد الأ سالرج������ل في�سالرج������ل في�

إاب������وا، �اإال تكلم الرازي يف Pل∂.  إاب������وا، � اب������وا، �ساب������وا، �س س�س� ابوا سابوا سابوا اأ س�س� اأ

 Úم������ن هذه املدار�ض كان������ت جامعة القر�ي�

باملغ������رب، �املدر�س������ة امل�ستن�رشي������ة ببغداد، 

ية، رشية، رشية،  رش�املدر�سة الدخواري������ة، �املدر�سة الدني�رش�املدر�سة الدخواري������ة، �املدر�سة الدني�

ق. سق. سق.  س�املدر�سة اللبودية النجمية بدم�س�املدر�سة اللبودية النجمية بدم�

»Ñ£dG º«∏©àdG ¢ùdÉ  óMCG

د�ر العلم �املدار�������ض الطبية هذه كانت 

ن الط من  م������ور النظري������ة الأ لتدري�������ض االأ

الالعلوم التجريبية، لذل∂ كان الالعلوم التجريبية، لذل∂ كان البد من الدرا�سة 

العملي������ة، �هذه املدار�ض الطبية كانت رديفة 

للتطبيقات العملية يف البيمار�ستانات حيث 

ية �Wرق العالج، سية �Wرق العالج، سية �Wرق العالج،  ست املر�ست املر� اال تتوافر فيها ا

أ�سبه ما تك������ون االن بكلي������ات الط  فه������ي ا

�ال�سيدل������ة، تقدم فيها الدر��������ض النظرية، 

مدعومة بالتطبيق������ات العملية عل≈ املر�س≈ 

ري موجودين  املوجودين يف البيمار�ستانات، �

يف املدار�������ض الطبية، �م������ن البيمار�ستانات 

. ن اإجازات الط كانت 

������ا جاA يف  �ن������ورد فيما يل������ي بع�ساً 

اإحد اإجازات الط التي منحت يف القرن 

������ادي ع�������رش الهج������ري/ ال�ساد�ض ع�رش  ا

امليالدي، Pكرها اأحمد عي�س≈ يف كتابه تاري 

 Úالبيمار�ستانات، �سادرة من رئي�ض اجلراح

: قال��ن بدار ال�سفاA املن�سوري 

»�سورة ما كتبه الفق������ري عل≈ Pل∂: ب�سم 

أ�ستمد  د الكون ا ا الرحمن الرحيم، من 

مة  مد  الذي جع������ل لهذه االأ الع������ون، ا

بالط������ املحم������دي �سف������ا،...... �بعد، فقد 

�قفت عل������≈ هذه الر�سالة العظيمة، �املقالة 

A االالم يف �سناعة  الكرÁة، املو�سومة »ب������

جام« نظم لوPعي زمانه، �اأملعي  الف�سد �ا

أ�ان������ه ال�سم�ض �سم�ض الدين fiمد  ع�رشه �ا

القيم �سه������رة، اجلرا �سنع������ة �مهرة، التي 

اأ�سلها لل�سي الفا�سل حا�ي الف�سائل ال�سي 

، ما  �سم�������ض الدين fiم������د ال�رشبيني اجلرا

ه  زالت �سابي الرحم������ة �الر�سوان عل≈ ق

ادية رائح������ة، ��سذ العبه������ري �الريحان 

من مرقده فائحة، املو�سومة »بغاية املقا�سد 
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فيما يج عل≈ املف�سود �الفا�سد«، اإP هي 

أ�سم≈ املقا�س������د. �قد قراأها  يف ه������ذا الفن ا

عليه ق������راAة اإتقان �اإمع������ان، �حل مل�سكالت 

لف������ا �املعان، فلم ير بداً من اأن يب�سطها  االأ

ليتي�رش حفß تل������∂ الفوائد، �لت�سهل �سب 

تل∂ القواعد، فج������اAت بجملة اأبه≈ من نور 

�سم������ار،......  أ م������ن نور االأ نح������ار، �اأ�سوا االأ

فلم������ا Xه������رت نتيجة االنتخ������اب يف امل�ساألة 

�اجلواب، �تغذ ناXم �سلكها باخلا�ض من 

اللب������اب، ��سارت اخلنا�رش عليها تعقد، �اإن 

هو fiمد بن  ن�ساري ر�سالة  كان ل�ساعد االأ

ن�ساري املعر�ف بابن  اإبراهي������م بن �ساعد االأ

كفا املتوف≈ �سنة 749ه�، �الر�سالة ت�سم≈  االأ

، ف�ستqان  »نهاية الق�سد يف �سناعة الف�سد«

 Úمد. �كانت عfi ر�سالته �ر�سال������ة Úما ب

املق�سود، �رقمت »فيما يج عل≈ الفا�سد 

�املف�سود«، ا�ستحق راقم ��سيها �نا�س بردها 

جازة، فا�ستخرت ا تعاىل  ن يت������وqج بتاج االإ
اأ

�اأجزت له اأن يتعاW������≈ من �سناعة اجلرا 

 ، ما اأتقن معرفته ليح�سل له النجا �الفال

 ، أ بالب ا �هو اأن يعال������ اجلراحات التي ت

ري �رش•،  �يقلع من ال�سنان ما Xهر له من 

�ردة �يبرت ال�رشايÚ، �اأن  �اأن يف�س������د من االأ

�سنان الفا�س������دة امل�سو�سÚ، �اأن  يقلع م������ن االأ

ري  يلم ما بعد من تفرق االت�سال، بقطان �

Wفال. ه������ذا مع مراجعته  Pل������∂، �Wهارة االأ

�خدمته لر�ؤ�ساA هذا الفن املتبحرين، �املهرة 

�ساتذة العارفÚ، م������ع تقو ا �الن�س  االأ

يف ال�سناع������ة، �ال يخ�س≈ مع Pل∂ من ك�ساد 

الب�ساعة. �ن�ساأل ا اأن يوفقنا...... رقمه 

بقلم������ه.... علي بن fiمد بن fiمد بن علي 

 Aبدار ال�سفا Aال�سعفا Aاجلرا خادم الفقرا

مب�رش املحر��سة �م�سلياً �م�سلماً... بتاري 

�سفر اخلري م������ن �سهور �سن������ة اإحد ع�رشة 

1602م عل≈  �األف م������ن الهجرة النبوي������ة 

مد  اأف�سل ال�س������الة �ال�سالم �ا �ساحبها 

 �حده«.

ájQGƒNódG á°SQóŸG ¢ù°Sƒe

 »∏Y øH º«MôdG óÑY øjódG Üò¡e

QGƒNódG

كان������ت دار الدخ������وار يف بداي������ة عمل������ه 

التدري�سي عبارة عن ‹ل�ض لتدري�ض �سناعة 

، اإال اأن داره هذه الت������ي كان ي�سكنها  الط������

انقلب������ت اإىل مدر�س������ة للط������ بع������د �فاته، 

�ا�ستحق������ت ا�سم »مدر�سة Wبي������ة«، Pل∂ اأن 

الدخ������وار، �هو الطبي العا الذي  يخلف 

اأ�الداً، كان ق������د �ق������ف داره الكائن������ة عن������د 

 Úة العتيق������ة �رشقي �س������وق املناخلي������ ال�سا

بدم�سق لتكون مدر�س������ة يجري فيها تدري�ض 

�سناعة الط من بعده. فمن هو الدخوار

 ه������و عبد الرحي������م بن علي ب������ن حامد 

565ه�/  1 الدم�سقي املع������ر�ف بالدخوار

 : 1169م 628ه�/1230م
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ب�سار  مدحه العمري يف كتاب م�سال∂ االأ

بقول������ه: »Wبي������ نه�ض به Wي������ العنا�رش، 

ريه اخلنا�رش،  �نه������≈ علمه اأن تعقد عل������≈ 

كم  كم������اA علم������اً، �يف اإثبات ا كان يف ا

 2
قلم������اً عز �جوده، �قلما فا�ض اإنا�ؤه، �ا�ض

اجتنا�ؤه، �كان لفر�´ الط �سجرة يكاد زيتها 

ا جال�ض  ي�سيA، �يقال يف Xلها �يفيA، كاأ

اأر�سطوWالي�������ض، �جال مع تل∂ اجلماعة يف 

تقرير تل∂ النوامي�ض، �له������ذا ا�ستهر، �مالأ 

أيه،  ن ي�ست�س������ برا العي������ون �به������ر، �كان 

أ�تيه،  �ي�ست�سب������ بذكائ������ه، هذا اإىل خ������ ا

�حß كان يواتيه.

أبي اأ�سيبعة بقوله:   �ترجمه تلميذه ابن ا

م������ام ال�سدر الكب������ري، العا  »ه������و �سيخنا االإ

الفا�سل مهذب الدين اأبو fiمد عبد الرحيم 

ابن علي بن حامد، �يعرف بالدخوار. �كان 

رحمه ا اأ�حد ع�������رشه، �فريد دهره، 

�عالqمة زمانه، �اإلي������ه انتهت رئا�سة �سناعة 

قيق  الط������ �معرفتها عل≈ م������ا ينبغي، �

كلياتها �جزئياته������ا، � يكن يف اجتهاده من 

أتع نف�سه  يجاريه، �ال يف علمه من Áاثله، ا

�سيل العلم  يف اال�ستغال، �كدq خاWره يف 

 ، أه������ل زمانه يف �سناع������ة الط حت������≈ فاق ا

، �نال م������ن جهتهم من  �حظي عن������د امللو

WباA اإىل 
ريه من االأ املال �اجل������اه ما  ينله 

اأن تويف. 

�كان مول������ده �من�س������وؤه بدم�س������ق، �كان 

أبوه علي بن حام������د كحاالً م�سهوراً، �كذل∂  ا

كان اأخوه �هو حام������د بن علي كحاالً. �كان 

أ اأمره  أي�س������اً يف مبدا كي������م مهذب الدين ا ا

يكح������ل، �هو مع Pل∂ مواX عل≈ اال�ستغال 

، �كت كتباً 
3
، �كان خطه من�سوب������اً �الن�س

أب������ي اأ�سيبعة: �قد  كثرية بخطه، ق������ال ابن ا

أ� اأك يف الط  أي������ت منها نحو مئة ‹لد ا را

�سيل العلوم  ������ريه. � يزل ‹ته������داً يف  �

ف������ß حت≈ يف اأ�قات  �مالزمة القراAة �ا

خدمته �هو يف �سن الكهولة. 

������ت اجلماع������ة من القراAة  �كان اإPا فر

يع������ود اإىل نف�سه فياأكل �سيئ������اً ثم ي�رش´ بقية 

فß �الدر�������ض �املطالعة ي�سهر  نهاره يف ا

أك الليل يف اال�ستغال. ا

 ،Aثم عر�ض له ثق������ل يف ل�سانه �ا�سرتخا

فبقي ال ي�سرت�سل يف الكالم �سنة 626ه�، ثم 

زاد به ثقل ل�سانه حت≈ بقي اإPا حا�ل الكالم 

ال يفهم Pل∂ منه اإال بع�رش، �كانت اجلماعة 

تبح������ث قدامه فاإPا ا�ستع�س������≈ معن≈ يجي 

عنه باأي�رش لفß ي������دل عل≈ كثري من املعن≈، 

أ�ق������ات يع�رش عليه ال������كالم فيكتبه يف  �يف ا

ل������و �تنظره اجلماعة. ثم اجتهد يف مدا�اة 

نف�س������ه، �ا�ستفر بدنه بع������دة اأد�ية م�سهلة، 

 Úد�ي������ة �املعاج �كان يتن������ا�ل كث������رياً من االأ

ارة �يغت������ذي مبثلها فعر�س������ت له حم≈  ا

�تزايدت به حت≈ �سعفت قوته �توالت عليه 

جل بطل العمل،  اأمرا�ض كثرية، �مل������ا جاA االأ
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 Úرحمه ا �سبيحة االثن فكان������ت �فاته 

15 �سف������ر �سنة 628ه� �دفن بجبل قا�سيون، 

� يخلف �لداً.

¬Nƒ«°T

∫É q dG óeÉM øH »∏Y √ódGh

اأخذ الدخ������وار الط بداي������ة عن �الده 

كحال دم�سق علي بن حامد.

» qNôdG  »ÑMôdG øjódG »°VQ 

أبو  ، ا ي qأ� الرخ ا ر�س������ي الدين الرحب������ي 

 ، 631ه� 534 جاج يو�سف بن حيدرة،  ا

أبيه حيدرة الكحال يف �سنة  ق������دم دم�سق مع ا

550ه�، �الزم اال�ستغال عل≈ املهذب بن النقا�ض 

�سن علي بن عي�س������≈ بن هبة ا  أب������و ا ا

�نوه با�سمه �نبه عل≈ fiل علمه، ��سار من 

اأWباA �سال الدي������ن، �حياته امتدت ��سار 

اأWب������اA البل������د تالمذته حت������≈ اإن من جملة 

 qاأ�سحابه املهذب الدخوار حيث كان من اأجل

أ عليه يف اأ�ل اأمره قبل مالزمته البن  من قرا

تعاً  املط������ران، �عا�ض �سبع������اً �ت�سعÚ �سنة 

بال�سمع �الب�رش. من اأهم موؤلفاته: اخت�سار 

.Úن كتاب امل�سائل 

¿Gô£ŸG øH øjódG aƒe

أ�سعد  الزم الدخ������وار املوفق بن املطران، ا

 ، تويف �سنة 587ه� ابن اإليا�������ض بن جرج�ض 

�تتلمذ له �ا�ستغ������ل عليه ب�سناعة الط � 

أ�سف������اره �ح�رشه اإىل اأن  ي������زل مالزماً له يف ا

يqز �مهر. 

ا ح������كاه املهذب الدخ������وار قال: اإن  �

أ�س������د الدين �سريكوه �ساح������ حم�ض Wل  ا

أنا معه، فبينا نحن يف  ابن املطران فتوجه �ا

بع�ض الطريق �اإPا رجل ‹ذ�م قد ا�ستقبله 

�كان املر�������ض قد قوي به حت≈ تغريت خلقته 

�ت�سوهت �سورته، فا�ستو�سف منه ما يتنا�له 

م من ر�ؤيته، ثم  �م������ا يتدا� به، فبقي كاملت

فاعي، فعا�د يف امل�ساألة،  وم االأ قال له: كْل 

أ. ثم  ا فاعي فاإن������∂ ت ������وم االأ فق������ال: كْل 

م�سينا اإىل حم�ض �اأقمنا بها نعال املري�ض 

، ثم رجعنا،  جل������ه اإىل اأن �سل
ال������ذي Wل الأ

فلما كنا يف الطريق، �اإP ب�ساب ح�سن ال�سورة 

كامل ال�سحة قد �سلqم عليه �قبqل يده، فقال 

أنا �ساح Pل∂ املر�ض  له: من اأنت فقال: ا

الذي كنت �سكوت اإلي∂، �اإنني ا�ستعملت ما 

ري اأن اأحتاج معه  ��سفت������ه  ف�سلحت من 

اإىل د�اA اخر. تويف ابن املطران �سنة 590ه� 

WباA �ر��سة  بدم�سق. من موؤلفاته: ب�ستان االأ

ريه.  � ..Aلبا االأ

»æjOQÉŸG øjódG ôîa 

ثم اأخ������ذ عن الفخر املارديني، fiمد بن 

تويف �سنة  عبد ال�س������الم بن عبد الرحم������ن 

، ملا ق������دم دم�سق �سن������ة 579ه� يف  594ه�������

أيام �سال الدي������ن، �ا�ستغل عليه ب�سيA من  ا

القانون البن �سينا. �بقي حت≈ �سنة 589ه�، 

أتاه ال�سي مهذب الدين  �ملا عزم عل≈ ال�سفر ا

��ساأله اإن كان Áكن������ه اأن يقيم بدم�سق ليتم 
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عليه ق������راAة كتاب القانون، �اأن يكون يو�سل 

اإىل �كيل������ه بر�سم النفقة يف كل �سهر ثالثمئة 

درهم نا�رشية فلم يفعل، �قال: العلم ال يبا´ 

أ�سغله اأين  اأ�ساًل، ب������ل من كان معي فاإنن������ي ا

كنت، � Áكن مهذب الدين التوجه معه.

óæ dG øjódG ÉJ

دب �العربي������ة ع������ن ال�سي تاج  اأخ������ذ االأ

أب������ي اليمن. �ه������و زيد بن  الدي������ن الكندي ا

مريي، من Pي  �س������ن بن زيد بن �سعيد ا ا

520 أبو اليمن، تاج الدين الكندي  رعÚ، ا

أدي من الكتاب  ، ا 1217م 613ه�������/1126

ال�سعراA العلماA، �ل������د �ن�ساأ ببغداد، ��سافر 

اإىل حل �سنة 563ه�، ��سكن دم�سق، ق�سده 

النا�ض يقر�ؤ�ن عليه، �تويف بدم�سق. له كتاب 

�سيوخ������ه عل≈ حر�ف املعج������م، ��رش ديوان 

املتنبي، �ديوان �سعر.

1  ó e’G  ø jó dG  « ° S

1233 11 g 31

�كان اأي�ساً يف Pل∂ الزمان يجتمع بال�سي 

�سيف الدين علي بن اأبي علي االمدي، �كان 

يعرف������ه قدÁ������اً فالزمه يف اال�ستغ������ال عليه 

كمية، �حفß �سيئ������اً من كتبه،  بالعل������وم ا

�ح�س������ل معظم م�سنفات������ه لي�ستغل بها مثل 

قائق، �كتاب رموز الكنوز،  كتاب دقائ������ق ا

�كتاب ك�سف التمويهات يف �رش التنبيهات، 

ري Pل∂ من م�سنفات  فكار، � أبكار االأ �كتاب ا

�سيف الدين. 

ثم بعد Pل∂ نظر يف علم الهيئة �النجوم، 

�رشائيلي  �ا�ستغل بها عل≈ يد اأبي الف�سل االإ

املنجم، �اقتن≈ من االت النحا�ض التي يحتاج 

ريه، �من  اإليها يف هذا الفن، ما  يكن عند 

الكت �سيئاً كثرياً.

√ôKÉeh á«ª∏©dG ¬àd æe 

WباA البارزين   كان الدخوار من كبار االأ

أن�ساأه  يف البيمار�ستان الن������وري الكبري الذي ا

املل������∂ الع������ادل نور الدين fiم������ود بن زنكي 

بدم�سق �سنة 549ه�/1154م، فقد كان يقوم 

�سافة اإىل  WباA �تعليمهم باالإ فيه بتدري�ض االأ

5
تطبي نزالA البيمار�ستان من املر�س≈.

كيم  ثم يف �سن������ة 604ه� اأ�سب������ مع ا

موف������ق الدي������ن عب������د العزيز بر�س������م خدمة 

الع�سكر �ال������رتدد عليه������م يف اأمرا�سهم، ثم 

كيم عبد العزيز يف  بعد �سهر حل fi������ل ا

البيمار�ستان بع������د �فاته، �ا�ستمر يف خدمة 

املل������∂ العادل م������ن Pل∂ الوقت، ث������م  تزل 

ت�سمو منزلته عنده �ترتق≈ اأحواله حت≈ �سار 

أني�سه ��ساح م�سورته.  جلي�سه �ا

 �كان W������الب الدخوار يجتمعون حوله 

يف البيمار�ست������ان ح������Ú كان يتفقد املر�س≈ 

ال������ة املر�سية التي  فيعلمه������م �ي�رش لهم ا

اأمامه، �من ماثره يف Pل∂ ما ر�اه تلميذه ابن 

أيته يوماً يف قاعة  أبي اأ�سيبعة، فق������ال: »�را ا

ت  qقد �قفنا عند مري�ض، �ج�س� Úاملحموم

WباA نب�سه فقال������وا عنده �سعف ليعط≈  االأ
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مرقة الف������ر�ج للتقوية، فنظر اإليه �قال: اإن 

كالمه �نظر عينيه يقت�سي������ان ال�سعف، ثم 

خر �قال:  ج�ض نب�ض يده اليمن≈ �ج�ض االأ

، فوجدناه قوياً،  ج�سوا نب�������ض يده الي�������رش

فقال: انظر�ا نب�ض ي������ده اليمن≈ �كيف هو 

من قري كوعه ق������د انفرق العرق ال�سارب 

خر  �ض �االأ �سعبتÚ، فواحدة بقيت التي 

Wلع������ت يف اأعل≈ الزند �امت������دت اإىل ناحية 

�ساب������ع فوجدن������اه حقاً، ثم ق������ال: اإن من  االأ

النا�ض، �هو نادر من يكون النب�ض فيه هكذا، 

WباA �يعتقد�ن اأن  �ي�ستبه عل������≈ كثري من االأ

ا يك������ون ج�سم لتل∂  النب�������ض �سعي������ف، �اإ

ال�سعب������ة التي هي ن�سف الع������رق فيعتقد�ن 

اأن النب�������ض �سعي������ف«. �لعل الدخ������وار هنا 

يك������ون اأ�ل من ��سع هذا ال�سذ�P الت�رشيحي 

ري املر�سي، �هو ما ندعوه حالياً  الطبيعي 

6
.Anomaly

كرام اجلزيل    �نال من املل∂ العادل االإ

عل≈ معاجلته له �سن������ة 610ه�، �كذل∂ ابنه 

املل������∂ الكامل ملqا مر�������ض يف الديار امل�رشية 

�سنة 612ه�. �يف م�رش �اله ال�سلطان الكبري 

رئا�سة اأWباA ديار م�رش باأ�رشها �اأWباA ال�سام. 

أبي اأ�سيبعة: »�كنت يف Pل∂ الوقت  يقول ابن ا

مع اأبي �هو يف خدمة املل∂ العادل، ففو�ض 

ال������Ú �اعتبارهم،  qاإليه النظ������ر يف اأمر الكح

 Úاأن من ي�سل������ منهم ملعاجلة اأمرا�ض الع�

�يرت�سيه يكت له خطاً مبا يعرفه منه ففعل 

Pل������∂، �ملqا ا�ستقر مل������∂ املعظم بال�سام، بعد 

أبيه املل∂ العادل �سنة 615ه�، ا�ستخدم  �فاة ا

أبيه املل∂  ن كانوا يف خدمة ا جماعة عدة 

 Aكما العادل، �انتظم يف خدمته منهم من ا

أبي، �اأما  كيم ر�سيد الدين بن ال�سوري �ا ا

كيم مهذب الدين فاإنه اأWلق له جامكية  ا

أنه يقيم  ر�ات������ ديوانية �جراية، �ر�س������م ا

بدم�سق، �اأن ي������رتدد اإىل البيمار�ستان الكبري 

أن�ساأه املل∂ العادل نور الدين بن زنكي  الذي ا

�يعال املر�س≈ به«.

يqز الدخ������وار يف ع�رشه �Xهرت له   

نوادر يف تقدمة املعرفة �هي ما ندعوه حالياً 

نذار prognosis فالطبي ينبغي اأن  االإ

يخ������ مبا تقدم، �يْعلم ما هو حا�رش، �ينذر 

WباA من علم ما  مب������ا هو كائن. �اأف�س������ل االأ

�سيحد باملري�ض فا�ستعدq له قبل Pل∂ مبدة 
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 Aويل������ة، �تاأه �هياأ ما يحت������اج اإليه ل�سيW

أبقرا• كتاباً يف Pل∂  ألqف ا . �قد ا ا يحد

با�سم »كتاب تقدمة املعرفة«، �رشحه الدخوار 

أي�ساً. ا

م������ور اأن املل������∂ العادل كان  م������ن هذه االأ

Wب������اA، فاأ�سار  قد مر�ض �الزم������ه اأعيان االأ

مهذب الدين علي������ه بالف�سد فلم ي�ست�سوب 

WباA الذين كانوا معه، فقال �ا   Pل∂ االأ

نخرج له دماً اإال خ������رج الدم بغري اختيارنا. 

� يوافقوه يف قوله فما كان بعد Pل∂ باأي�رش 

�ق������ت اإال �ال�سلطان قد رع������ف رعافاً كثرياً 

��سل فعرف اأن ما يف اجلماعة مثله.

أنه كان يوماً عل≈ باب  أي�س������اً ا �من Pل∂ ا

دار ال�سلطان �معه جماعة من اأWباA الد�ر، 

فخرج خ������ادم �معه قار�رة جارية ي�ستو�سف 

أنها كانت �سائدة  يبد� ا لها من �سيA يوؤمله������ا 

عادة ��س������ف الد�اA عل≈ القار�رة، �هذا ما 

WباA يف Pل∂ الع�رش  نه������≈ عنه الكثري من االأ

، فلما راها  أي�س������اً د�ن م�ساهدة املري�������ض ا

Wب������اA ��سفوا لها م������ا ح�رشهم، �عندما  االأ

كيم مه������ذب الدين قال: اإن هذا  عاينها ا

االأ الذي ت�سكوه  يوج هذا ال�سب الذي 

 Aاqللقار�رة، يو�س∂ اأن يك������ون ال�سب من حن

�سبغة  اجللد Áت�������ض االأ ق������د اخت�سبت به 

، فاأعلمه  اإىل ال������دم �تطر عن Wريق البول

اخل������ادم بذل������∂ �تعج من������ه، �اأخ املل∂ 

العادل فتزيqد ح�سن اعتقاده فيه.

ا قيل يف الدخوار: � 

É «JGƒJ QGóbCÉH òdh º©fCG

É «fÉeCG °übCG É¡H ∫ÉæJ àM

ó≤d º«MôdG óÑY Éj øjódG Üò¡e

É jQÉÑj øe »∏Y øHG Éj ähCÉ°T

¢ShQódG ßØM ‘ ∂MGób äRÉa

É «dÉ«d âHÉN Éeh øØ∏°S ÉjCÉH

√höUÉ©eh QGƒNódG AÓeR

1  á bó ° U  ø H  ¿Gô ª Y
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كيم اأ�ح������د الدين عم������ران بن  ه������و ا

أي�ساً  أب������وه ا �سدق������ة، مول������ده بدم�سق، �كان ا

Wبيب������اً م�سهوراً، �ا�ستغل عمران عل≈ ال�سي 

يز  � ، ر�سي الدين الرحبي ب�سناعة الط

 AباW يف علمها �عملها. �كان الدخوار من االأ

الذي������ن يحبون التعا�ن فيم������ا بينهم ملعاجلة 

املر�س������≈ فمن Pل∂ ما Pكره عن������ه ابن اأبي 

اأ�سيبعة باأنه كان معه يف البيمار�ستان ملعاجلة 

كيم عم������ران �هو م������ن اأعيان  املر�س������≈ ا

أكابرهم يف املدا�اة �الت�رشف يف  Wب������اA �ا االأ

أن������وا´ العالج فت�ساعف������ت الفوائد املقتب�سة  ا

ا كان يجري بينهما من  من اجتماعهما، �

ا كانا  مرا�������ض �مدا�اتها � ال������كالم يف االأ

ي�سفاه للمر�س≈، �كان يظهر يف اجتماعهما 

كل ف�سيل������ة، �يتهياأ للمر�س≈ من املدا�اة كل 

أبي اأ�سيبعة: �كنت يف Pل∂  خري، �يقول ابن ا

. الوقت اأتدرب معهما يف اأعمال الط
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» qNôdG  »ÑMôdG øjódG »°VQ

�كان يف Pل∂ الوقت اأي�ساً يف البيمار�ستان 

، �هو  ي qالرخ ال�سي������ ر�سي الدين الرحبي 

WباA �سن������اً �اأعظمه������م قدراً  أق������دم االأ م������ن ا

أ�سهرهم Pك������راً، � يجتمع يف البيمار�ستان  �ا

منذ بني �اإىل ما بعده من الزمان من م�ساي 

WباA كم������ا اجتمع فيه يف Pل∂ الوقت من  االأ

هوؤالA امل�ساي الثالثة �بقوا كذل∂ مدة.

 ÜÓ≤°S  ø H  Üƒ≤©j  ø jó dG  aƒe

1227 g 2  ‘ƒJ

خ������دم املل∂ املعظم عي�س≈ ب������ن اأبي بكر 

 Aيوبي �سنة 624ه�، كان �سديد اال�ستق�سا االأ

�التعم������ق يف درا�س������ة اأعرا�������ض املر�س������≈، 

. ق������ال عنه ابن  �دقي������ق التوثي������ق من الكت

أبي اأ�سيبع������ة: �كان يف اأ�قات كثرية ملا اأقام  ا

بدم�س������ق يجتمع هو �ال�سي������ مهذب الدين 

عبد الرحيم بن علي يف املو�سع الذي يجل�ض 

WباA عند دار ال�سلطان �يتباحثان يف  فيه االأ

، فكان ال�سي مهذب الدين  أ�سياA من الط ا

اأف�س������ عبارة �اأقو براع������ة �اأح�سن بحثاً، 

أك �سكينة �اأبÚ قوالً  كيم يعقوب ا �كان ا

أ��سع نقاًل. �ا

�م������ن زمالئه املعا�رشي������ن: مهذب الدين 

مقب������ل املو�سلي،  علي ب������ن اأحمد بن هبل 

ديث، �كان اأعلم اأهل زمانه بالط  �سي ا

�ل������ه فيه ت�سنيف ح�سن، �كان كثري ال�سدقة 

ح�سن االأخالق. من موؤلفاته كتاب »املختارات 

«، تويف �سنة 610ه�.  يف الط

√ò«eÓJ

رحمه ا   كان ال�سي������ مهذب الدين 

اإPا تفر م������ن البيمار�ستان، �افتقد املر�س≈ 

ريهم، ياأتي اإىل  أكابرها � من اأعيان الد�لة �ا

داره ثم ي�رش´ يف القراAة �الدر�ض �املطالعة، 

، فاإPا فر منه اأPن  �ال ب������د مع Pل∂ من ن�س

للجماعة فيدخلون اإليه �ياأتي قوم بعد قوم 

WباA �امل�ستغلÚ. �كان يقرئ كل �احد  من االأ

منهم در�سه، �يبحث مع������ه فيه، �يفهمه اإياه 

بقدر Wاقت������ه، �يبحث يف Pل∂ مع املتميزين 

منهم اإن كان املو�سع يحتاج اإىل ف�سل بحث، 

رير. �كان ال  أ� في������ه اإ�سكال يحت������اج اإىل  ا

يقرئ اأحداً اإال �بيده ن�سخة من Pل∂ الكتاب 

أه Pل∂ التلميذ، ينظر في������ه �يقابل به،  يق������را

ل اأمره  أ  ف������اإن كان يف ن�سخة الذي يق������را

باإ�سالحه، �كانت ن�س ال�سي مهذب الدين 

اية ال�سح������ة، �كان  أ علي������ه يف  التي تق������را

ها بخطه. اأك

 ¿Éc √ò«eÓJ øeh 

 øH óªMCG ,¢ SÉÑ©dG ƒ HCG ø jódG aƒe 

 ,»LQ G ¢ ùfƒj ø H á Ø«∏N ø H º °SÉ≤dG

á©Ñ«°UCG »HCG øHÉH hô©ŸG, تويف �سنة 668ه�، 

أق������ام ال�سي مهذب الدين بدم�سق  قال: �ملا ا
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، �اجتمع اإليه  �رش´ يف تدري�ض �سناعة الط

ريهم يقر�ؤ�ن  � AباW خلق كثري من اأعÚ االأ

جل القراAة عليه،  أنا بدم�سق الأ عليه، �اأقمت ا

أ�ستغل عليه يف املع�سكر ملا  �اأما اأ�الً فكن������ت ا

كيم مه������ذب الدين يف خدمة  أب������ي �ا كان ا

أت������ردد اإليه مع  ال�سلط������ان الكب������ري فبقي������ت ا

أي�س������اً يف �قت معاجلته  اجلماع������ة. الزمته ا

للمر�س≈ بالبيمار�ستان فتدربت معه يف Pل∂ 

. �قال: كنت  �با�رشت اأعم������ال �سناعة الط

كيم  كيم مهذب الدين �ا بعدما يف������ر ا

 Úعم������ران م������ن معاجل������ة املر�س������≈ املقيم

أنا معه������م اأجل�ض مع ال�سي  بالبيمار�ست������ان �ا

ر�سي الدين الرحبي فاأعاين كيفية ا�ستدالله 

مرا�ض، �جمل������ة ما ي�سفه للمر�س≈  عل≈ االأ

�م������ا يكت له������م �اأبحث مع������ه يف كثري من 

مرا�ض �مدا�اتها. االأ

 HدdG Qدjن Hن bا�س« H©لÑ∂, املظفر 

ب������در الدين ب������ن عبد الرحمن ب������ن اإبراهيم 

 : ت������ويف �سنة 675ه�������/ 1276م البعلبك������ي 

أ �سناعة الط عل������≈ مهذب الدين عبد  قرا

�قات.  أتقنها يف اأ�رش´ االأ الرحيم بن عل������ي �ا

أب������ي اأ�سيبع������ة: اإن ال�سي مهذب  ق������ال ابن ا

الدين عبد الرحيم ب������ن علي كان قد �سنف 

، �قراأها عليه كل �احد  مقالة يف اال�ستفرا

املظفر فاإنه �رش´  م������ن تالمذته، �اأما ه������و 

ائباً  يف حفظه������ا، �قراأها عليه من خاWره 

أ�لها اإىل اخرها، فاأعج ال�سي مهذب  من ا

الدين Pل������∂ منه، �كان مالزم������اً له مواXباً 

عل≈ الق������راAة �الدر�ض. �رافقه حينما توجه 

�������رشف مو�س≈ ابن املل������∂ العادل  خلدمة االأ

�سنة 622ه������� � يقطع اال�ستغال عليه. خدم 

�������ض بالدخوارية.  qيف بيمار�ست������ان الرقة، �در

من كتبه: مقال������ة يف مزاج الرقة �يف اأحوال 

اأهويتها �اأWبائها، مفرج النف�ض، �كتاب املل 

ريها....  � ، يف الط

 : 690ه� 600  عdG õدjن dG�سjƒد… 

 AباW كيم العالqمة �سي االأ ال�سويدي ابن ا

أب������و اإ�سح������ق، اإبراهيم بن fiمد  عز الدين ا

ن�ساري الدم�سقي  ابن علي بن Wرخ������ان االأ

ال�سافع������ي، من �لد �سعد بن معاP ر�سي ا 

كماA كاملهذب  أكابر ا عنه، اأخذ الط عن ا

 ، ريه، بر´ يف الط عبد الرحيم الدخوار، �

��سنف فيه »الباهر يف اجلواهر« �»التذكرة 

�������ض بالدخواري������ة، �خ������دم  qدر .» يف الط������

ال�سلطان �املار�ستان. 

 õ G »```HCG نH »```ن عل```jدdG AÓ```ع 

HG```ن ØædGي�```ض dGدûeسق```«, �ساح »�رش 

������ريه، ن�ساأ بدم�سق، �كان  ت�رشي القانون« �

ا�ستغاله عل������≈ املهذب الدخوار، تويف مب�رش 

�سنة 687ه�.

عÑ```د  H```ن  حمم```د  dGدj```ن  cم```ا   

dGرحي```H º```ن e�سل```H º```ن cم```ا dGدj```ن, 



الóالNóواh QاملQó�شة الNóواh QاملQó�شة الNóواjQة

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  1282010

، �سي ق������دمي ع������ارف بالط ب�سري  Wبي������

باأ�سول������ه �مفرداته، در�ض الط بالدخوارية 

 Aبدم�س������ق، �كان في������ه �سال �خ������ري لفقرا

املر�س≈، تويف عن عمر مديد عام 697ه�. 

 ,…OƒÑلdG نH نjدdG º‚ ساحüdG 

666ه� يحي≈ ب������ن fiمد بن عبدان  607

اب������ن عبد الواح������د، ال�ساح ‚������م الدين 

أت≈  أبو زكري������اA: �لد بحل �سن������ة 607ه�، �ا ا

أ عل������≈ املهذب عب������د الرحيم،  دم�س������ق �قرا

�خدم املن�س������ور اإبراهي������م �ساح حم�ض. 

ت�رش  له الع�������رشات من املوؤلف������ات، منها: 

ت�������رش امل�سائل  الكلي������ات من القان������ون، �

ريها. � ،Úن

 ƒ```HCG ن```jدdG سم�```ضT »```لµdG حمم```د 

 : كان حياً �سنة 622ه�/1228م  G د```Ñع

fiمد بن اإبراهيم بن اأبي املحا�سن املعر�ف 

الكليات يف الط من   ßتقانه حف بالكلي الإ

�سل،  ، Wبي مغربي االأ القانون البن �سين������ا

أت������≈ اإىل دم�سق، �ن�ساأ  أندل�سياً ثم ا أب������وه ا كان ا

�سم�ض الدين بدم�سق �اأخذ الط عل≈ عبد 

الرحيم بن عل������ي الدخوار، �دخل يف خدمة 

يوبي،  �������رشف مو�س≈ بن الع������ادل االأ املل∂ االأ

ثم خدم بع������د Pل������∂ يف البيمار�ستان الكبري 

النوري.

كان   Ó```س�dG د```Ñن ع```jدdG ≥```aƒe 

: اأ�سله من حماة،  حيqاً �سنة 648ه�/1250م

كيم مهذب  أق������ام بدم�سق، �ا�ستغل عل≈ ا �ا

ريه، ثم  الدين عبد الرحيم بن علي، �عل≈ 

�سافر اإىل حل �تزيد يف العلم، �خدم املل∂ 

ازي �ساح  النا�رش يو�سف ب������ن fiمد بن 

، ثم �سحبه اإىل دم�س������ق، ثم توجه اإىل  حل������

م�رش، ثم اإىل حماة حيث خدم املل∂ املن�سور 

�ساح حماة.

593 ØæŸG```ا  H```ن  dGدj```ن   º```‚  

أب������و العبا�ض اأحمد بن اأبي الف�سل  : ا 652ه�

أبوه  أ�سعد بن حلوان، �يع������رف بابن العاملة، ا ا

أ�سعد بن حل������وان اأ�سله من املع������رة، ا�ستغل  ا

كيم مه������ذب الدين عب������د الرحيم  عل������≈ ا

أتقنها، خدم  ابن عل������ي ب�سناعة الط حت≈ ا

ب�سناعة الط������ املل∂ امل�سعود �ساح امد، 

�رشف ابن املل∂ املن�سور �ساح  ثم املل∂ االأ

: التدقيق يف اجلمع  حم�ض. له من الكت������

ويه الدخوار،  �ستار يف  �التفري������ق، هت∂ االأ

ريها.... �

583  »```ÑرحdG ن```H ن```jدdG ö```T 

أبو  ا الدين  �������رشف   : 1268م 667ه�/1187

�سن  �سن علي بن يو�سف بن حيدرة بن ا ا

الرحبي، �لد بدم�سق �ا�ستغل ب�سناعة الط 

عل������≈ الدخوار �عب������د اللطي������ف البغدادي 

ريهما، �خدم مدة يف البيمار�ستان الكبري  �

النوري، �درq�ض باملدر�سة الدخوارية. 



الóالNóواh QاملQó�شة الNóواh QاملQó�شة الNóواjQة

129 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

اa¶```« �سليمان Hن  G نjدdG ن```jR 

: �سليمان بن املوؤيد  1263 ````g662 عل« 

 Aابن خطي عقربا ، علي بن عامر العقربا

افß نور  وW������ة دم�سق، خ������دم املل∂ ا يف 

أر�س������الن �ساه بن اأبي بك������ر بن اأيوب  الدي������ن ا

�ساح قلعة جع قرب الرقة عل≈ الفرات. 

أبي اأ�سيبعة: ا�ستغل ب�سناعة الط  قال ابن ا

عل≈ �سيخنا مهذب الدي������ن عبد الرحيم بن 

رحم������ه ا فح�سل علمها �عملها،  علي 

�اأتقن ف�سولها �جملها.

591  á```حليق ƒ```HCG ن```jدdG سي```دTQ 

: ر�سيد الدين بن  1261 1194 ````g660

الفار�������ض بن اأبي اخلري بن دا�د بن اأبي املن≈ 

بن اأبي فانة، املع������ر�ف باأبي حليقة، Wبي 

حكيم �ساع������ر، �لد بقلعة جع������ يف الرقة، 

�عا�ض يف الره������اA يف اجلزيرة ال�سورية، ثم 

انتقل اإىل دم�س������ق، در�ض الط يف اأ�ل اأمره 

عل≈ عمه مهذب الدين اأبي �سعيد fiمد اأبي 

حليق������ة بدم�سق، �ا�ستغل بعد Pل∂ يف الديار 

أ اأي�ساً عل≈ مهذب الدين عبد  امل�رشية، �قرا

الرحي������م بن علي. من كتبه مقالة يف �رش�رة 

املوت.

 TQسي```د dGدj```ن ƒHCG �س©ي```د dGقد�س« 

جل  االأ كي������م  ا ه������و   : 1248 ````g646

أب������و �سعيد بن موف������ق الدين يعقوب  ، ا الع������ا

م������ن ن�سار القد�������ض، ا�ستغ������ل بعلم الط 

عل������≈ ر�سيد الدين علي ب������ن خليفة، ملا كان 

يف خدمة املل������∂ املعظم، �ا�ستغل اأي�ساً عل≈ 

كيم مهذب الدين عبد الرحيم بن  ال�سي ا

علي الدخوار. �كان يف خدمة املل∂ الكامل، 

ث������م املل∂ ال�سال ‚م الدين اأيوب بن املل∂ 

. الكامل. من كتبه: عيون الط

QGƒNódG äÉØdƒe

�سبة،  �قيل ا  كتاب اجلنينة يف الط 

. Úقيل اجلن�

بي  ا�ي يف الط الأ  اخت�سار كتاب ا

بكر الرازي.

ألqفها بدم�سق  ، ا  مقال������ة يف اال�ستف������را

�سنة 622ه�.

بي فرج  ������ا الأ  اخت�س������ار كت������اب االأ

. �سفها االأ

 تعالي������ق �م�سائل يف الط������ ��سكو 

Wبية �ردq اأجوبتها.

 كتاب الردq عل≈ �رش ابن �سادق مل�سائل 

حنÚ بن اإ�سحق.

جاج   مقالة يردq فيها عل≈ ر�سالة اأبي ا

ذية اللطيفة  �رشائيلي يف ترتي االأ يو�سف االإ

�الكثيفة يف تنا�لها.

د�ي������ة املف������ردة م������ن   م������ا يق������ع يف االأ

لي  أ� الت�سحي������ف: يف اإ�ستانب������ول – حكيم ا

574 بخ ماأمون بن fiمد بن ماأمون  برقم 

يجي، من عام 698ه�. �سطبها االإ االأ
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 :•Gق```رH C’ á```aر©ŸG á```eتقد ö```T 

�سنف������ه لتلميذه كم������ال الدين fiمد بن عبد 

أ ن�سخ������ه ماأمون بن  الرحي������م بن م�سل������م، ا

يجي �سنة  �سطبها االإ fiمد بن ماأم������ون االأ

698ه������� يف مدين������ة حماة، ن�سخ������ه اخلطية 

/3420 �سكندري������ة البلدي������ة برقم  يف: االإ

ف/330 م�س������ورة مبعهد الرتا بحل  ج

لي  . اإ�ستانب������ول حكي������م اأ� 975 برق������م 

أك�سف������ورد بودلي������ان برقم  . ا 574 برق������م 

. الرقم  2/191 1/533/2 �ثاني������ة برقم 

اجلديد:

 MS. Thurston 10, MS.Bodl.Or.231.

�لكت������اب تقدمة املعرف������ة عدة �رش�حات 

������ري �رش الدخوار، ه������ي: �رش ابن  أي�ساً،  ا

أب������ي �س������ادق الني�سابوري. اأرج������وزة قدمها  ا

576ه������� ي�رش فيه������ا كتاب  اب������ن الب������ذ� 

بقرا•. �رش موفق الدين  تقدمة املعرف������ة الأ

عبد اللطيف البغ������دادي. �رش عماد الدين 

الدني�رشي. �رش ابن النفي�ض. 

أم������ا ن�سبة ه������ذا الكت������اب اإىل الدخوار،  ا

دب  فقد اأ�ردها بر�كلمان يف كتاب تاري االأ

العربي ج4�������ض112، �ماهر عبد القادر يف 

دب  كتابه درا�س������ات ��سخ�سيات يف تاري االأ

العرب������ي �������ض290، �م������ا اأ�رده الزركلي يف 

عالم، �كحال������ة يف معجم املوؤلفÚ، فاأثبتا  االأ

ه������ذا الكتاب للدخوار، فه������ي مبنية عل≈ ما 

������الف املخط������و•، �يف  ج������اA يف �سفح������ة 

مقدمته.

: »كتاب فيه  فف������ي �سفحة الغالف ن������ر

�رش تقدم������ة املعرف������ة مله������ذب الدين عبد 

�سل عبد الرحم������ن بن علي  باالأ الرحي������م 

اب������ن الدخوار عف������ا ا عن������ه �كتبه مظفر 

ب������در الدين بن قا�سي بعلب������∂ لكمال الدين 

fiمد ابن عبد الرحم������ن بن م�سلم الطبي 

.» الدم�سقي رحمهما ا

 ö```T  •ƒ```£  Ó```  á```ëØسU  

dOƒH áيان  تقدŸG áe©رd áaلدf QGƒN�س

 MS. Thurston 10

É¡«a AÉL ó≤a áeó≤ŸG ÉeCG 

»ب�سم ا الرحمن الرحيم، �ما توفيقي 
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. يقول العبد  أني اإال با عليه توكلت �اإليه ا

مام  الفق������ري اإىل رحمة ربه الكرمي، ال�سي االإ

الع������ا العامل ال�سدر الكبري الكامل الرئي�ض 

 ، بدر الدين مظفر بن قا�سي بعلب∂ الطبي

بلغه ا امال������ه يف الدنيا �االخرة: اإنني ملا 

مام العا مهذب الدين  قراأت عل≈ ال�سي االإ

�سل عب������د الرحمن بن  باالأ عبد الرحي������م 

عل������ي الطبي رحمه ا تعاىل كتاب تقدمة 

اية االجتهاد  املعرفة لبقرا•، اجتهد علي 

م������ن فر• اجتهادي �fiبتي له������ذا العلم اأن 

أك ما  أ� ا يعرفني جميع ما علم������ه �حققه، ا

ريه، ��رش  اWلع عليه من كالم جالينو�ض �

 Pل������∂ ف�س������اًل ف�س������اًل، �اأ�رد جميع ما 

قا�ي������ل التي �ردت عل≈ معا  عرفه من االأ

كل ف�سل منها �بين������ه بياناً �سافياً متقناً، ثم 

ألزمن������ي بعد Pكره لذل∂  رحمه ا ا اإن������ه 

�علمه بفهمي له اأن اأعلقه خوفاً من الن�سيان 

��سفق������ة منه عل������≈ املعا الت������ي تع عل≈ 

ا اكت�سبه من �سيخه ابن  �سيلها بنف�سه �

ر  املطران �لتبق≈ fiفوXة ينتفع بها عل≈ 

أPي������ع هذا ال�رش  الزم������ان، �عاهد اأن ال ا

�ال اأدفع������ه مل������ن ال يعرف ق������دره، فلما اأعان 

أن�ساأها  ق������راA باملدر�سة التي ا ا �رزقني االإ

لق������راAة الط بدم�س������ق املحر��سة، �قع بها 

من الطلبة امل�ستحقÚ لهذا ال�رش �االنتفا´ 

ب������ه ��جدت عنده من االجته������اد �الذكاA ما 

يوج������  اأن اأخ�سه �اأمنح������ه بهذا ال�رش 

جل  كيم االأ �سن اجلليل، �هو ا العظيم ا

م������ام العا العامل كم������ال الدين fiمد بن  االإ

عبد الرحمن بن م�سل������م الطبي �فقه ا 

تع������اىل، �ا�ستخرت ا تع������اىل �اأ�دعته هذا 

ال�������رش رجاA اأن يذكر بخري عند مطالعته 

ل������ه اإن �ساA ا تعاىل. �ه������ذا ابتداA ال�رش 

�با التوفيق«.

أ�ستاPه الدخوار،  فهو �رش اأماله علي������ه ا

أ�ستاPه �فاA له  �ق������د عمل بدر الدين بو�سية ا

�حفظاً للعلم. 

 áeó≤J  ö T  ÜÉàc  øe  äÉØ£à≤e

áaô©ŸG

أبقرا•  يفتت الدخوار كتابه مب������ا قاله ا

عن ف�سائ������ل تقدمة املعرفة �التي هي علم 

الطبي باإنذار املر�ض �م�سبباته �م�سرية املر�ض 

�ما �سيوؤ�ل اإليه من اأعرا�ض �عالمات، �مدة 

مور التي  ري Pل∂ من االأ �سف������اA املر�ض، اإىل 

تهم املري�ض �الطبي معاً كي يطمئن املري�ض 

عرا�������ض، �كذا الطبي  مل������ا يجري له من االأ

ليكون ح�سن �سري عالجه عل≈ اأ �جه. �يف 

أبقرا•: Pل∂ يقول ا

CG Qƒ```eن  C’G π```س aCG ن```e ¬```fCG QCG EG{

 ∂dPر, و```¶ædG ≥Hي``` �ساÑ£dG π```م©àس�j

GPEG ¬fEG �سa ≥Ñ©لº, وتقد aاŸG QòfCر�س≈ 

س≈,  e ا```eو ,º¡H ا```  ö```�ا G A»```سûdاH
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ض eا  jرŸG ∂dP وع``` عن , fCاàس�j اeو

 ≥ ƒj نCاH ا```jان حرc ,¬àØسU ع```ن öüb

 QƒeCG ™ميL ºل©j نCG ≈عل QOاb ¬fCاH ¬æe

 EG ≈ر�سŸG ∂```dP ƒدعj ≈```àر�س```≈, حŸG

 , ãdGق```á وG’�سà�س```j ‘ Ó```د… Ñ£dGي```

 , ƒLƒdG π```س aCG ≈عل º¡d ¬```LÓان عcو

 π```ل©dG Qƒ```eCG ن```e º```ي©لa ق```دàj انc PEG

ا�e öا ت```ƒو dEGي¬, وd ¬fCG ∂dPي�ض  G

µÁ```ن Ñ£dGي CGن L ```jمي™ ŸGر�س≈, 

س```CG πن  aCG انµ```d ∂```dP ¬```æµÁ انc ƒ```dو

.zºgQƒeCG نe نƒµا �سيe ºي©لa قدàj

 يعق هنا مه������ذب الدين الدخوار عل≈ 

ف�سل للطبي  أبقرا• باأنه  يقل اإن االأ كالم ا

اأن يكون ملماً بتقدم������ة املعرفة، بل قال اإ 

أي������ه اخلا�������ض اأن يكون الطبي  أر اأي برا ا

نه كان هنا بع�ض من اعت Pل∂ من  كذا، الأ

، �لكن  عم������ل الكهنة �لي�ض من عمل الطبي

الطبي������ املاهر املتمكن ال������ذي تعلم الط 

باأ�سوله، Áكنه معرف������ة �سري املر�ض �كل ما 

أينا يج  يتعلق به حت≈ يف زمننا هذا، بل برا

عل������≈ الطبي������ اأن يكون ملم������اً بذل∂، �هنا 

يقول الدخوار: 

ا G�سH ¬dƒb ```àØàاCن  EG •Gق```رHCG نEG{

 Qƒe C’G πس aCG نEG π```قj و , QCG EG ا```b

ædG¶```ر   ≥```Hسا� Ñ£dGي```   π```م©àس�j CGن 

 AاÑW C’G نe áماعL ن C’ ∂dPو ,QGòf E’Gو

 QاÑع £dG نEG Gƒdاbو , ‘ eRاf¬ عاfدو

 ,â```dGR GPEG ا```gOQو ,á```ëسüdG ß```Øع```ن ح

ا cان   jق```د وàj يÑ£dG نCG ا```eCGو

ا e Gò```¡a äG ƒ```gن  ```ا ƒ```g حا�```ö و و

ºgÒ, و  Ú```æ¡µàŸG π©a وéæŸGمÚ و

aGƒjق```ƒ عل≈ a ,Gògق```ا QCG EG عل≈ 

 π```م©jي``` وÑ£dG ق```دàj نCG …د```æا ع```e

 ¬d π```سüل```¬ ح©a GPEG ¬```fEاa , ƒ```قdG Gò```¡H

 πسüا ح  π```مc ¬fEG و C’G Qƒ```eCG á``` Ó

, ãdGا  ```£dG º```ر عل```jر عæ```د e```ن 

```ض وŸGر�س```≈ à©jق```دون ‘  jرŸG π```gCG نEG

 º¡fCG dاãdG ,¬```تGQGدeت```¬ وGوGدe ح�س```ن

 ™```bو  GPEG  Ò```سüقàdG aي```¬  à©jق```دون   ’

 AاÑW C’G ض``` ©Ñd م```ا عر�ضc ƒ```e ر```eCG

 QGحر âæµد �سb سا jرe CGQ اŸ , G÷¡ا

, وHرH Oدf¬, وcان dP∂ عن �س©  ا qحم

 ¬fCG ¬ل¡éH ق```دàعG ,á```jõjر dG QGر``` G

 πNO لماa , ا qم G ¬d سUƒa , bد Uسل

�س©ƒb â```Øت¬, a©ر¥ عرbا Øa ,GÒãcر 

e£ل```≤  CGن  وGعàق```د  éH¡ل```¬,  Ñ£dGي``` 

A وdG�سb ,á```eÓا  ```dG ≈```عل ’GO ¥ر```©dG

```ض: b ¬fEGد ع```ر¥ وbد Uسل  jرŸG π```g C’

 äاeو ƒقdG â```£لما �سقa ,ا```eحا تاÓسU

ض  jرŸG πgCG نe يÑ£dG ≥ëلa ,ض jرŸG

Ò```ãc ö```T. وGعل```CG ºن dG©ر¥ dG```دG عل≈ 

 ¬d A dG ≈عل GدdGو ,äا```eÓع ¬d äƒŸG

عeÓ```اa ,ä```اGPE تقدÑ£dG ```N â```eي 
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 AGõ```LCG ÷مي```™   ¬```àaر©eو  , رj```ر و

 j نCG ≈عل GQOاb قا Gان وc ,¬àاعæسU

.zا¡æe نƒµj ا

�يف الكت������اب ن������ر اأن الدخوار قد ق�سم 

�ل  أق�س������ام االأ أربع������ة ا تقدم������ة معرف������ة اإىل ا

تقدم������ة املعرفة: �هي اأن يعل������م الطبي كل 

 ، ، �لي�ض بج������زA منه فق �سيA ع������ن الط

�ه������ذا ما هو كائن حالي������ا، فالطبي يدر�ض 

 Aالط الع������ام اأ�الً قب������ل اأن يخت�ض يف جز

نذار: �هي اأن يخ  منه. �الثا تقدم������ة االإ

مب������ا يعلم عن اإنذار ه������ذا املر�ض �م�ستقبله 

�تط������ور اأعرا�سه. �الثالث ه������و �سابق العلم: 

م������ور الطبيعية  اأي اأن يعل������م الطبي كل االأ

بجزئياتها، �هو ما ندعوه علم الفيزيولوجيا 

الطبيعية �املر�سية. �الرابع هو �سابق النظر 

مرا�ض  اثل ل�ساب������ق العلم باأ�سباب االأ �هو 

�خا�سة منه������ا الوبائية، �ه������ي التي ت�سم≈ 

قدÁاً بال�سما�ية. �عن ه������ذا التق�سيم قال 

الدخوار:

 áeوتقد ,áaر©ŸG á```eن تقدCG ºعلGو{

 ,ºل©dG ≥```Hر, و�سا```¶ædG ≥```Hو�سا ,QGò```f E’G

 ¬```d á```©HQ C’G ò```g ن```e ا```¡æe ح```دGو πc

 QاÑع »¡a :á```aر©ŸG áeا تقد```eCG ≈```æ©e

عن CGن àjقد EGحاÑ£dG á```Wي éHمي™ 

 áسUƒسü  áaر©ŸG ن C’ , £dG äياFõL

 :QGò```f E’G á```eوتقد .äي```اFõ÷G GQOEا```H

ض eا  ©ÑH ’EG Qòæj ا```e ¬f C’ ,ا¡æe ضüNCG

علم¬ æe¡ا, àaقدŸG á```e©رCG áaعº. وeCGا 

 Qƒe C’G GQOEG تق```د ƒ```¡a :º```ل©dG ≥```Hسا�

éj```د…   ’  ∂```dPو üسيل¡```ا,  و  á```ليµdG

 áاعæسU πgCG نEا```a , ```ض و’ Ñ£dGي jرŸG

 á```اعæسU j©رƒ```aن  Ñ£dGي©```«   º```ل©dG

 á÷ا©e نEG Ó```ãe ,»لc ¬Lعل≈ و ```£dG

```اH QاÑdاOQ, وéj ’ Gòg```د… ŸGر�س≈  G

 Qƒe C’G á÷ا©  ’EG نƒ```©Øàæj ’ º```¡fEاa

 ≥Hا£e ƒ¡a :ر¶ædG ≥Hا �ساeCGو .áيFõ÷G

 º```ل©dGو ædG¶```ر   º```س�G  PEG  º```ل©dG  ≥```Hسا�d

e```ر µdGل«, a¡ما  C’G GQOEG ≈لق```ان عل£j

.zác �سماûŸG Aس C’G نe

�ي�������رشب هنا الدخ������وار مث������اًل يف قول 

أبقرا• ع������ن �رش�رة اأن يكون الطبي عنده  ا

مرا�ض ال�سما�ي������ة، اأي الوبائية،  ة يف االأ خ

فيكون �سابق النظر فيها، فيقول:

ض ŸGر�س≈  ©H انc اŸو :•GقرHCG اb{

 , b```د CG π```Ñb äƒ```Áن jدع```ا Ñ£dG ¬```dي

 Ñلj ’ º¡س ©Hو ,º¡س�GرeCG áHƒ©سU نe

 ’EG ≈```قÑj Ó```a ,äƒ```Á نCG ƒ```دعj Ú```ح

eƒj```ا وGح```دCG Gو e ```cCG```ن CG π```Ñb ,∂dPن 

j�سà©د Ñ£dGي``` üHسæاعa ,¬àيقاو H¡ا 

 ∂d » Ñæj قدa ,ض�Gرe C’G نe حدGو πc

 »àdG ,ض```�Gرe C’G ∂```تل ™```FاÑW ن ت©```رCG

g```« ‹اوd Qقƒ تل∂ H’GدGن, وEGن cان 

eرG�ض Tس«A �سماو…,  C’G ‘ ∂dP ™e سا jCG
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 ≥Hسا�H نƒ```µj نCG ```يÑ£لd » Ñæj ق```دa

.zGÒÑN ¬يa ر¶ædG

مرا�ض،  ث������م نر اأن الدخوار قد ق�سم االأ

 Úرئي�س Ú������بح�س������ خطورته������ا، اإىل ق�سم

خ������ر  مرا�������ض القتال������ة، �االأ اأحدهم������ا االأ

مرا�ض القتالة عن  ������د يف االأ ال�سليمة، �

د�ر الطبي املح�سور فق يف معرفة اإنذار 

ه������ذا املر�ض �مبا يوؤ�ل اإلي������ه حال املري�ض، 

ته �ف�سله. �اأما ال�سليمة  �هو لكي يعلم بخ

أك������ من حيث  فيك������ون د�ر الطبي������ فيها ا

املعاجلة �Wول فرتة املر�ض، �هنا يركز عل≈ 

�سباب ال�سما�ية التي قد تكون م�ساركة يف  االأ

�سباب املر�سية، �نر كيف اأ��س معناها  االأ

ال�سما�ي باأنه الوباA �انتقاله بالهواA، فقال: 

 áسم�b º```ق�سæض ت```�Gرe C’G نCG º```علG{ 

 ,ádاàقdG م```اgحدCG Ú```سم�b EG á```سمûح

وN’G```ر dG�سليم```á. وeCG```ا dGقàاa :á```dم```ا 

ا   QGò```f E’G ’EG ي¡```اa π```ا�سØdG ```يÑ£لd

ا  ت¬  Nسل```¬, و a ºي©لd ,¬```يdEG وƒ```j

H j¬. وeCG```ا dG�سليمa :áي©ا÷¡ا H©د 

```ا ƒ```jو dEGي```¬ eن   ``` jو , CGن تàق```د

æj º¶```ر H©د   , ƒ```£dG وdGقa ö```üق```

EG ∂```dPن cان e©¡```ا Tس```«A �سم```او…. وb```د 

e```ر dG�سم```او… æg```ا عل```≈  C’G ‘ Gƒ```ØلàNG

وa Ò```ãc ƒ```Lاò```d… وG ™```b’تØا¥ eن 

Lاdيƒæ�ض وTسي©ëŸG AGƒ¡dG ¬fCG ,¬```àي 

 ¬HƒÑg ن C’ اjان �سماوc ا EGن, وGد```H C’اH

 ¬Ñëسüj ا f�سان àbƒH¬, و’  EÓd ºعل ’

 ájOرdG äي```اØيµdG ن```e ¬```يa نƒ```µj ا```

HدGن aاEن  C’G á```aر©e Ó H ,á```يFاHƒdG

.zا¡d áàHا àLõeCG¡ا 

مرا�ض،  ثم يق�سم مهذب الدين الدخوار االأ

أبقرا•، اإىل  أ�سبابها، �بناA عل≈ راأي ا بح�س ا

أنوا´، فقال: ثالثة ا

eرG�```ض عل```≈ e```ا cP```ر  C’G نEG º```علG{

 EG ºق�سæي```ا تÁòيHEG اàc ‘ •Gق```رHCG

æLCG áا�ض eCGرG�```ض Hاc ájOاdقرو  Ó

 , 7 »```æjدŸG وdG©```ر¥   Ó```ãe  á```يHرو G

 á```jOQ á```يØيc …P وCG á```ل£يN ض```�GرeCGو

 á``` Oض حا```�GرeCGا, و```gÒ مي```اä و cا

 »àdG »```gو á```jسماو�dG »```gو AGƒ```¡dG ع```ن

 .z¬م¡aاa , �سماgا HCGقرH •GاaGƒdد

 

ájQGƒNódG á°SQóŸG ¢ù«°SCÉJ

622ه�/1225م اأ�قف مهذب  يف �سن������ة 

الدي������ن عب������د الرحيم ب������ن علي ب������ن حامد 

WباA �رئي�سهم،  املع������ر�ف بالدخوار، �سي االأ

8 بدرب  املدر�سة الدخوارية داره بدم�سق 

ة  العجل، �رشقي �سوق املناخليÚ عند ال�سا

موي،  العتيقة بقرب اخل�رشاA قبلي اجلامع االأ

�جعلها مدر�سة يدرq�ض فيها من بعده �سناعة 

 qقف لها �سياعاً �عدة اأماكن �ستغل�� ، الط



الóالNóواh QاملQó�شة الNóواh QاملQó�شة الNóواjQة

13 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

ها �يف جامكية  منها �يت�������رشف يف م�سا

املدر�سÚ �جامكية امل�ستغلÚ بها. 

9
ájQGƒNódG á°SQóŸG ÉààaG

ثنÚ الثا ع�رش من   ملا كان يف ي������وم االإ

/28 �سبا•  �سهر ربيع االخر �سن������ة 628ه� 

كي������م �سعد الدين  �سن������ة 1231م ح�رش ا

كيم موفق الدين عبد العزيز،  اإبراهيم بن ا

�القا�سي �سم�ض الدي������ن اخلوئي، �القا�سي 

، �القا�سي  10 ر�ْست������ا جمال الدي������ن ا

 Aعز الدي������ن ال�سنْجاري، �جماعة من الفقها

أبو  كيم �������رشف الدين ا كم������اA، ��رش´ ا �ا

ي يف  qسن علي بن يو�سف بن حيدرة الرخ� ا

تدري�ض الط فيها، �ا�ستمر عل≈ Pل∂ �بقي 

�سنÚ عدة.

 á°SQóŸG  ‘  Gƒ ° S qQO  øjòdG  AÉ Ñ W C’G

ájQGƒNódG

اإن اأ�ل من درq�ض يف هذه املدر�سة، �اقفها 

مهذب الدين الدخوار �سنة 621ه�/1224م.

 ث������م درq�ض فيها عن ��سية �اقفها، كما 

 , »ÑرحdG  » qNرdG ن```jدdG öT ،كرناP

 . 1268م 667ه�/ 1187  583

 ºيµ G ث������م �سار املدر�ض فيم������ا بعد 

Ø¶ŸG```ر ابن قا�سي  H```دdG Qدjن حممد 

أنه ملا مل∂ دم�سق املل∂ اجلواد  بعلب∂، �Pل∂ ا

مظفر الدي������ن يون�ض بن �سم�ض الدين مود�د 

يوبي، كت للحكيم بدر  ابن املل������∂ العادل االأ

الدين ابن قا�سي بعلب������∂، من�سوراً برئا�سته 

، �اأن  كم������اA يف �سناعة الط عل≈ �سائر ا

كيم  يك������ون مدر�س������اً للط يف مدر�س������ة ا

مهذب الدين عبد الرحيم بن علي املعر�ف 

ربعاA رابع  بالدخوار. �توىل Pل������∂ يف يوم االأ

�سفر �سنة 637ه�،

dGدj```ن   Oعم```ا بع������ده  �������ض  qدر ث������م   

dGدfي�```ö…, ق������ال ع������ز الدين ب������ن �سداد 

عالق اخلطرية«: �هو  684ه� يف »االأ 613

بها اإىل االن.

 �اجلمال املحق������ق اأحمد بن عبد ا 

�س������Ú الدم�سق������ي، كان فا�ساًل يف  ب������ن ا

q م�سيخة الدخوارية لتقدمه  ، �قد � الط

ريه، �عاد املر�س≈  يف �سناعة الط������ عل≈ 

 ،AباW بالبيمار�ستان الن������وري عل≈ قاعدة االأ

�كان معيداً بعدة مدار�ض. تويف �سنة 694ه� 

. 1294م

: fiمد بن   cم```ا dGدj```ن Ñ£dGي```

 ، عبد الرحيم بن م�سلم كمال الدين الطبي

�سي قدمي ع������ارف بالط ب�س������ري با�سوله 

�������ض بالدخوارية، �Wال عمره،  qمفرداته، در�

. 1297م توف≈ �سنة 697ه� 

600 dG�سjƒ```د…  dGدj```ن   õ```ع  

: كان له جامكية يف اأربع جهات يف  690ه�

البيمار�ست������ان الن������وري، �يف بيمار�ستان باب 

يد يف دم�سق، �لرتدده عل≈ قلعة دم�سق،  ال

�لتدري�سه يف مدر�سة الدْخوارية.
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635 dG�سjƒ```د…  dGدj```ن   Qد```H  

: ال�سي الرئي�������ض بدر الدين fiمد  711ه�

أب������ي اإ�سحق اإبراهيم بن  WباA ا اب������ن رئي�ض االأ

ن�ساري من �ساللة �سعد  fiمد بن Wرخان االأ

ابن معاP ر�سي ا تعاىل عنه، �هو ال�سويدي 

ديث �بر´  اأي م������ن �سويداA حوران، �سمع ا

�ل بب�ستانه  ، �تويف يف �سهر ربيع االأ يف الط

بق������رب ال�سبلية، �دفن برتب������ة له يف قبة عن 

�سبعÚ �سنة. Pكره النعيمي يف كتاب الدار�ض 

�سوا  qالذين در AباW يف تاري املدار�ض، بÚ االأ

يف املدر�سة الدخواريqة. 

 OوGO H```ن  �سليم```ان  dGدj```ن   Ú```eCGو  

665ه������� 732ه�/1331 مات  dGدûeسق« 

يف دم�سق بالقبيبات، فيها درq�ض بالدخوارية، 

WباA بدم�سق �مدر�سهم مدة،  كان رئي�������ض االأ

ثم ع������زل بجمال الدين fiمد ب������ن ال�سهاب 

مر تع�س  اأحمد الكحال مدة قب������ل موته الأ

عليه فيه نائ ال�سلطنة. �كان �سيخه بالط 

عماد الدين الدني�رشي.

 وLم```ا dGدj```ن حمم```د H```ن Tس¡ا 

�سن������ة  املتوف������≈  ëµdG```ا  CGحم```د  dGدj```ن 

717ه�/1317م: درq�ض بالدخوارية، �رت يف 

رئا�سة الط عو�ساً عن اأمÚ الدين �سليمان 

، مبر�سوم نائ������ ال�سلطن������ة دنكز  الطبي������

�اختياره لذل∂.

يقول النعيم������ي يف »الدار�������ض يف تاري 

 Aتنبيه الدخواري������ة هذه بالرا املدار�������ض«: 

ت ��جدت  من  املهملة قبل الياA املثناة 

قائمة فيها �ق������ف املدار�ض، �فيها اأي�ساً يف 

ئة قال: الدخوارية عمر  �سنة ع�رشين �ثما

WباA العمالة  بع�سها الناXر بر�سم رئي�ض االأ

له، كذا �جد«. 

أننا  يق������ول كمال �سحادة: م������ن املوؤ�سف ا

حت≈ االن ال نع������رف اإىل مت≈ ا�ستمرت هذه 

املدر�سة يف مهماته������ا التعليمية قبل توقفها 

. الكامل عن العمل

الهوام�ش

دخ: فار�سية تعني فوج اأو �سف. وار: فار�سية مبعنى �ساحب، �سبه، لئق. )التوجني: املعجم الذهبي(. وقد ف�سرها د.   -1

ماهر عبد القادر يف كتابه درا�سات و�سخ�سيات يف تاريخ الطب العربي، يف حا�سية �س225: بقوله ُدخ تعني ال�سهاب 

اأو النجم ال�ساطع يف ال�سماء، واملقطع وار اأداة ت�سبيه مثل ي�سبه، عن برهان قاطع، وبذلك تكون الكلمة جمملة تعني 

ول، اأو ال�سهابي اأو �سبه النجم ال�ساطع يف ال�سماء، واهلل اأعلم. اإما �ساحب ال�سف، ح�سب التف�سري الأ

اآ�س: )�سار(  -2

اخل��ط املن�س��وب هو اخلط املبني على القواعد الت��ي و�سعها ابن مقلة املتوفى �سنة 328ه��� )حاجي خليفة: ك�سف   -3

الظنون ج1 �س546(.
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و�سط  نباء واأكرث املراجع )الرحبي( ن�سبة اإىل الرحبة؛ وهي مدينة اأ�س�سها مالك التغلبي على الفرات الأ يف عيون الأ  -4

يف خالفة املاأمون وهي اليوم اأطالل واآثار تعرف برحبة مالك، ويقول ابن اأبي اأ�سيبعة اأن مولده كان بجزيرة ابن عمر 

ون�ساأ بها واأقام اأي�ساً بن�سيبني، ما بني النهرين، وبالرحبة �سنني. وما اأثبتناه )الرّخي( من النعيمي: »الدار�س يف تاريخ 

املدار�س« والذهبي: »العرب يف خرب من غرب«، ن�سبة اإىل رخ ناحية بني�سابور.

ثار واملتاحف برتميم البيمار�ستان النوري وجهزت��ه ليكون مقراً ملتحف الطب والعلوم عند  قام��ت املديرية العامة لالآ  -5

العرب. 

ذك��رت كتب الطب احلديث هذا ال�سذوذ الت�سريح��ي الطبيعي، غري املر�سي، ونبهت اإليه اأي�ساً، وعلى �سبيل املثال   -6

نورد ما ذكر يف الكتابني التاليني حول هذا املو�سوع. 

If the pulse cannot be felt , try the other wrist; occasionally an anomaly of the radial artery 

makes even a full pulse difficult or impossible to feel. 

(Hamilton Bailey's Demonstrations of physical signs in clinical surgery. Bristol John 

Wright & sons 1967.P8.). & Kiss Franciscus, Sentagothai Johannes: Atlas Anatomiae 

coporis Humani, Akademiai Kiado, Budapest 1973. Tomus III, p: 125. Cunningham>s 

Manual Of Practical Anatomy, Oxford University Press , Volum1 1 p: 82.

It is modified by vasomotor tone and local condition such as a sclerotic or anatomically 

small artery.

(Davidson Stanley, Macleod John: The principle and Practice of Medicine. Churchill 

Livingstone Edinburgh and London 1972. P: 242.). 

مر���س ت�سبب��ه دودة ت�سمى دودة املدين��ة Dracanculus Medinencis، وهي عبارة ع��ن دودة حتت اجللد.   -7

)ي.ز(. 

يقول جعفر احل�سني حمقق كتاب »الدار�س يف تاريخ املدار�س« �سنة 1951م: هذه املدر�سة در�ست و�ساعت معاملها.   -8

يام  رن��اوؤوط حمقق كتاب �سذرات الذهب �سن��ة 1991م: وقد حتولت مدر�ست��ه يف هذه الأ بينم��ا يق��ول حممود الأ

�سالم��ي القدمي، وتقام فيها على فرتات متباعدة بع�س الن��دوات العلمية، وتلقى فيها  اإىل متح��ف للطب العربي الإ

م�سي��ات ال�سيفية غالباً، ومن جملة من حا�سر فيها حما�س��رة علمية اإ�سالمية ال�سكل وامل�سمون  املحا�س��رات يف الأ

ن�سان يف القراآن الكرمي،  قب��ل ثالث �سنوات، العامل اجلزائري الفا�سل الدكتور اأحمد عروة، حتدث فيها عن خلق الإ

دب يف دم�سق يف حينه. بينما كما ذكرن��ا �سابقاً باأنها قد در�ست  وق��د تن��ادى اإىل ح�سورها اأهل العلم والثقاف��ة والأ

معاملها، واأن املتحف هو يف البيمار�ستان النوري الكبري، واهلل اأعلم.

ع��ن خمط��وط كتاب تنبيه الطالب واإر�ساد الدار���س عما كان يف دم�سق من املدار�س. وه��و ذاته »الدار�س يف تاريخ   -9
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ول اأطلق��ه عليه املوؤلف وهو ما ي��زال يف م�سوداته. واخت�سره عبد البا�س��ط العلموي )907- املدار���س« وال�س��م الأ

981ه�(.

نباء؛ اخلر�ستاين.  10- احلر�ستاين: يف عيون الأ
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ج3�س33، 233، 238، 260. ج4 �س26-25، 28،،165، 194، 195، 246، 424، 504.
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رن��اوؤوط، )11 جملداً(. ج7�س224،  رناوؤوط وحممود الأ اب��ن كثري، دم�سق ب��ريوت، 1993م. حتقيق عبد القادر الأ

ج9�س173. ج10�س210.

اخلزرجي، موفق الدين اأبو العبا�س اأحمد بن القا�سم بن خليفة بن يون�س اخلزرجي املعروف بابن اأبي اأ�سيبعة: عيون   -

طباء، �سرح وحتقيق نزار ر�سا، مكتبة احلياة بريوت. ���س54، 402، 590، 599، 668، 672،  نب��اء يف طبق��ات الأ الأ
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اب��ن طولون ال�ساحلي، حممد )953ه�(: القالئد اجلوهري��ة يف تاريخ ال�ساحلية، حتقيق حممد اأحمد دهمان، مكتب   -
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�ات الكبرية  حاW������ة بال إىل االإىل االإ إه������د القرن الع�رش�ن ر�س������و امليل العام اإ إه������د القرن الع�رش�ن ر�س������و امليل العام  ه������د القرن الع�رش�ن ر�س������و امليل العام سه������د القرن الع�رش�ن ر�س������و امليل العام س س�س�

خرية ازدياداً ال��ال��الل الثالثÚ �سنة االأ ������ �هد�ا خ����هد�ا خ��� هد�ا خ���سهد�ا خ���س سالذين �سالذين �
 1

Aنيا �بالت������ا عودة االأ

 Aسة ملدرا Aسة ملدرا Aة ملدرا سة للتجار، ر�ات مده�سة للتجار، ر�ات مده� ة للتجار، ر�ات مده�سة للتجار، ر�ات مده�س سيع، عال�ات فاح�سيع، عال�ات فاح� يع، عال�ات فاح�رشيع، عال�ات فاح�رش رشيقا´ �رشيقا´ � إرباحه������م �فق اإ إرباحه������م �فق  أ يف ا

حابها سحابها سحابها  س�س� اع �سنوات تغمر اع �سنوات تغمر اأ ع �سنوات تغمر سع �سنوات تغمر س سبحت العائدات  الكبرية منذ ب�سبحت العائدات  الكبرية منذ ب� بحت العائدات  الكبرية منذ ب�سبحت العائدات  الكبرية منذ ب�س س�س� ات الكبرية..، ات الكبرية..، اأ سااملن�سااملن�سا

ي البعيد سي البعيد سي البعيد  س  تعد �سو Pكر من املا�س  تعد �سو Pكر من املا� يهم. �يب������د�  سيهم. �يب������د�  سيهم. �يب������د�  اأن اأزمة عام 2008 س�تر�س�تر�

ادي الذي  سادي الذي  سادي الذي   سقت�سقت� م ال�سياق اال م ال�سياق اسية. فر م ال�سياق اسية. فر ية. فر سر�سر� ني������اA الكرة االأ أ ن≈ ا أ بالن�سبة اإىل ا

.áãاحHو áمL e

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.
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إملاليÚ اإملاليÚ اإعادة  تطا´ استطا´ استطا´ اأ�سحاب ا س�س� تقر بعد، ستقر بعد، ستقر بعد، ا سي�سي�

ترمي������م اأر�سدته������م ع������ام 2009 �فوق Pل∂  

أرباحهم املالية مبقدار 18،9 �فق  ازدادت ا

وسوسواق  س�س� أ ل ع������ودة سل ع������ودة سل ع������ودة ارتفا´ ا س بف�س بف�
2
تقرير مرييل

تو ستو ستو  سA م�سA م� عدسعدسعدا سل�سل� الA والA وؤالA ا وتعاد هوتعاد ه تعاد هستعاد هس سلبور�سة فا�سلبور�سة فا� ا

اثراثرائهم �ازداد عدده������م بحيث اأ�سبحوا

وسوسواً سي ع�رشة ماليÚ ع�سي ع�رشة ماليÚ ع� ي ع�رشة ماليÚ ع�سي ع�رشة ماليÚ ع�س سملا�سملا� �ل ا يف كانون االأ

ا مليون مليونريا مليون مليونرياً اأك من عام   امليونريامليونرياً اأي 1،4

2008. كذل∂ يف تقري������ر كاب جيمني �رلد 

Cap Gemini World Wealth يلث�

إلذي فيه اإلذي فيه اإح�س������اA لعام 2008 هنا ع�رشة  ا

خا�������ض سخا�������ض سخا�������ض الذين Áتلكون Pمة  س�س� ماليÚ من االأ

ية قيمتها سية قيمتها سية قيمتها  سلرئي�سلرئي� إمالية خارج مكان اإمالية خارج مكان اإقامتهم ا

اأك من ملي������ون د�الر. لقد كان������وا اأقل من 

4،5 ملي������ون ع������ام 1996. �يف  الن�س������ف 

خري لف������ورب Forbes ‚د  الت�سني������ف االأ

اه  بالد�الر  ا ملياردي������را ملياردي������راً  ���������� من 1011 �ك����ك��� أ ا

« عام 2009.. �140 منذ ع�رشين  793 »فق

�ات  عاماً  �من الطبيع������ي اأن  توجد ال

�ل  الملتحدة،  لكن Xهر الملتحدة،  لكن Xهر الأ الكبرية يف الواليات ا

يا سيا سيا – املحي الهادي ثالثة  س�س� مرة  يف منطقة ا

اث������ل ملا هو يف  Ú��Ú��Ú مليونري اأي عدد  ������ �مالي����مالي���

3 عام 2009 اأ�ر�بة �حيث ازداد عددهم 

يكون عدد سيكون عدد سيكون عدد  س �س � أن������ه يف ع������ام 2011 �املتوق������ع ا

يا سيا سيا – الهادي  س�س� اأ�سح������اب املاليÚ يف منطقة ا

4  
ا هو عليه يف اأ�ر�بة. أك  ا

هد سهد سهد العا اأزمات  ست ي�ست ي� �ا م كل هذه ال ر

�انهيارات  تدعون������ا ملقاربة مكونات النظام 

االقت�س������ادي ال�سائد �اأ�سوله اإP يف مثل هذا  

أ�سمالية  ت������از فيه ه������ذه الرا الزم������ن الذي 

مرحل������ة عميقة م������ن اإع������ادة تعريفها �حت≈ 

عدم يقÚ بالن�سب������ة اإىل م�ستقبلها، فاإنه من 

اً م�ساAلة التاري������ كي نفهم  qالطبيع������ي ج������د

م كل  ب�س������كل اأف�سل رهانات الع�������رش، اإP ر

أ�سمالية  ا�سل������ة  يب������د� اأن الرا زم������ات ا االأ

ت�س������ود د�ن من������از´ يف كل زا�ية م������ن ز�ايا 

ر�سي������ة، لذل∂  يح������ا�ل املوؤرخون  الك������رة االأ

مكنة  مناق�سة ن�سوئها �تطورها يف جميع االأ

زمن������ة. �منذ اأن تبن������≈ الباحثون القيام  �االأ

مبراجعة كاملة للتاري������ االقت�سادي للبالد 

�ر�بية، بداأت ترت�سم  مالم جديدة  ري االأ

 5
أ�سمالية. لتاري الرا

عمال العاملية التي اأعادت Wر  ففي االأ

  اأن هنا 
q

Ú������أ�سمالية تب أل������ة اأ�سول الرا م�سا

 ßكن اأن نلحÁ ع������دداً من عنا�رشها املكونة

اثارها قبل الق������رن ال�ساد�ض ع�رش يف اأ�ر�بة 

أكان املو�س������و´ متعلقاً  كم������ا يف ا�سيا �س������واA ا

أ�  أم  بنظام ائتمان ا أ�سواق متط������ورة ا بوجود ا

 
6
يالية. أ� باالم بعقود راتبية، ا

اإن هذا التيار من البحو هو ا�ستمرارية 

  1985 1902 بر�دي������ل  فرين������ان  لر�ؤي������ة 

Fernand Braudel �الت������ي �فقها تكون 
ار�سات حا�رشة  أ�سمالية هي ‹موعة  الرا

يف العدي������د من املجتمع������ات �يف العديد من 
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.  در�ض هذا املوؤر 
7
الع�سور

أ�سمالية:  الرا  Aن�سو الفرن�سي 

ال�سابقة لل�سناعة  يف الفرتة 

كان يوج������د اقت�س������اد �سوق 

أكي������د  �يحتل بالتاأكيد  هذا ا

مكانة fi������د�دة يف املجتمع 

لكن������ه كان املرتكز للتحوالت 

�س������ارت به  ا�سم������ة التي  ا

أ�سمالي������ة.  فبز�  نح������و الرا

للثورة  �سابق  أ�سمالية هو  الرا

Wويلة.  بف������رتة  ال�سناعي������ة 

�ي�س������ف بر�ديل يف موؤلفاته 

»ح�س������ارة مادية« �»اقت�ساد 

الظه������ور  أ�سمالي������ة«،  �را

التدريجي ل�»اقت�ساد – العا 

من  انطالق������اً   » أ�سم������ا الرا

القرن الثامن ع�رش، الذي انت�رش عل≈ ال�سعيد 

العامل������ي ع ‹موعة متتالية من املراكز كل 

مرك������ز يجمع ب������د�ره الغالبي������ة العظم≈ من 

البندقية،   ، جن������و االقت�سادية:  الن�ساWات 

8
. بر�ج، اأم�سرتدام، ثم لندن �نيويور

�سئلة املطر�حة يف هذا البحث،   �م������ن االأ

أ�سمالية كنظام اقت�سادي هي اخرتا´  هل الرا

اأ�ر�بي  كما كان يعتقد كارل مارك�ض �ماك�ض 

أننا Áكن اأن ‚د اثارها يف العديد  أم ا فيبري ا

من املجتمع������ات انطالقاً م������ن العا العربي 

 Úكما ب ، �املحمدي اإىل �س������Ú �ساللة �سون

امل������وؤر الفرن�سي فرينان بر�دي������ل   هنا 

العدي������د من الدرا�س������ات املعا�رشة يف ميدان 

أنها توؤيد الفكرة الثانية  التاري العاملي يبد� ا

�ىل. �برهنت ه������ذه الدرا�سات  �ترف�������ض االأ

أ�ر�ب������ة اإ�ساف������ة اإىل ا�ستريادها للتقنيات  اأن ا

التجاري������ة �املالية من الع������ا العربي اأ� من 

ال�سÚ، فاإن النمو االقت�سادي فيها قد تاأثر 

اإيجابياً  باالزدهار التجاري اال�سيوي.

�ق������د ��سحت بح������و التاري������ العاملي 

خر من العا   �برهنت بقوة  اأن املناWق االأ

 Úر�بية. فقد عرفت ال�س� نوار االأ تنتظر االأ

اكمة مرحلة رائعة   ا
9

يف Xل �ساللة �سون
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من التحديث االقت�سادي  مبنية عل≈ ازدهار 

ال�س������وق الداخلي������ة �عل≈ ارتق������اA التقنيات 

التقني������ات  �ىل  ب������دا´ م������ن الدرج������ة االأ �االإ

الزراعية، �املالح������ة مل�سافات Wويلة، �االت 

مريكي  . �ق������د برهن امل������وؤر االأ
10

الغ������زل

 اأن يف املنطقة ال�سينية 
11

كينيث بومريان������ز

 �حت������≈ اأعوام 1820  
 12

يف دلت������ا اليانت�س������ه

نتاجي �امل�ستويات  كانت م�ستويات العمل االإ

أ�  اال�ستهالكية   مب�ستوي������ات انكلرتا نف�سها ا

أن������ه  من اخلطاأ اإPاً  حت≈ تفوقها، في�ستنت ا

داثة  أ�سمالي������ة الغربية مع ا اأن نع������رف الرا

أنه �س������اأن م�سلل اأن نعت  االقت�سادية. كما ا

أنه ثمرة  �ز املعا�رش ال�سيا عل������≈ ا عودة ال������

أ�سمالي������ة الغربية، حت≈ لو  اهتدائها اإىل الرا

أ�سمالية عاملياً �ساهم يف Pل∂.  اأن انت�سار الرا

أ�سلوب  فالتاري العاملي ك�سف مو�سحاً   عن ا

ويله اإىل  دي������ث اقت�سادي اخر ال Áكن 

�سلوب املتبع يف الغرب. االأ

�م������ن امللف������ت للنظ������ر �حت≈ ق������د يكون 

م������ر مفاجئاً اأن يكون الباحث االقت�سادي  االأ

هو اأ�ل 
 13

اال�سكوتلندي الكب������ري ادم �سميث

م������وؤر عاملي منذ نهاي������ة القرن الثامن ع�رش 

كان م�������رشاً عل������≈ فهم امل�س������ارات اخلا�سة 

�ر�بة �لل�سÚ. كان �سميث ير  �املتبادلة الأ

 Aثرا �سلوب ال�سيني »املجر الطبيعي« الإ االأ

������اً عل≈ ازدهار ال�سوق الداخلية.  qمبني ، االأ

انطالقاً م������ن التطور الزراع������ي، اأخذ البلد 

������ي  الن�ساWات ال�سناعية  qب�سكل متدرج ينم

لقة  �يطوره������ا، معتمداً ب�سكل كامل عل≈ ا

الفا�سلة للتخ�س�ض �لتح�سÚ التقنيات. كان 

�سميث يالحß اأن اأ�ر�بة قد ت�رشفت عك�ض 

يطالية  Pل∂. فمن������ذ اأ�ىل املدينة الد�لة االإ

اإىل Pر�ة املقاWع������ات الهولندي������ة املتح������دة، 

�ر�بية القدÁة ازدهارها  أ�س�ست الق������ارة االأ ا

�سواق  االقت�س������ادي عل≈ اال�ستيالA عل������≈ االأ

يطانية  اWورية ال م اخلارجية– �كانت االإ

نابة يف Pل∂.  منذ Pل∂ الزمن تتهيqاأ لالإ

،  هل علينا اأن ن�ستنت  �ال�سوؤال املطر�

 Aأ�سمالي������ة كانت حا�������رشة منذ بد ب������اأن الرا

أ�سمالية  التاري �فق مقولة فرنان بر�ديل: »را

قوية برزت يف خطوWها الرئي�سية منذ فجر 

التاري �تط������ورت �ا�ستمرت لقر�ن عديدة« 

أ�سمالي������ة كانت  �الت������ي توح������ي لنا ب������اأن الرا

أزلية ب�سكل ما،  أنها ا موجودة عل≈ ال������د�ام �ا

لدرجة اأن ن�سوAها ال يتطل اأي �رش  �فق 

 Ellen  د�� Ú������ميك�س Ú������راأي املوؤرخ������ة اإل

Meiksins Wood، تق������دم ه������ذه الر�ؤية 
�بالنهاية   ،

14
أ�سمالي������ة« الرا »تطبيع  خطورة 

أنها Wامل������ا كانت حا�رشة  ت������وؤدي اإىل اعتبار ا

ثل اأفق املجتمعات  منذ بداية الزمان، فهي 

ا�زه. �خطورتها  ن�سانية الذي ال Áكن  االإ

اأي�ساً يف التغطية عل≈ تفرد نظام اقت�سادي 

������ه اإىل بلبلة �قل تاري  أد بز� رب������ي ا

الب�رشية برمته. 



اeRCاb äو b óæYو aواóF؟

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  12010

�سول  فمن خالل البح������و التاريخية الأ

نتاج �التنظيم االقت�سادي يف املجتمعات  االإ

ن�سانية، ‚د اأن تكوqن بوادر راأ�ض املال قد  االإ

لة  ح�سل يف الب������الد ال�سورية �يف اأزمنة مو

يف القدم حي������ث  التنبqه باكراً اإىل اإمكانية 

أك������ ن�سي من  �س������ول عل≈ ا التو�س������ع �ا

ري الغز� �فر�ض  كماليات العمران عن Wريق 

������ا  كان  – عن Wريق التجارة    اجلزية اإ

فقد خطا ال�سوريون الكنعانيون �االراميون 

نتاج التجاري،  التي  اإىل التجارة �ثقاف������ة االإ

تد اإىل موارد �ا�سعة  تت�سل باأمكنة بعيدة �

ج������داً �تدخلها يف نطاقه������ا،  �نت عن هذا 

التط������ور اخلطري، فن معرف������ة العا �ما فيه 

من ثر�ات، �ترقية ف������ن �سل∂ البحار �رب  

اأماكن املواد اخلام مبراكز الثقافة التجارية 

اجلديدة، فكان التقدم من الوجهة العمرانية 

أ العمل العقلي يف  �االقت�سادية عظيماً. ابتدا

������ريه، فالتجارة  ه������ذه الثقافة  يرج عل≈ 
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عمل عقلي بامتياز.

�ل للثورة  �ملا كان������ت التجارة الط������ور االأ

 Úال�سورية الثقافية، �س������ارت قوافل ال�سوري

نا�س������ول �اليونان �جرت  اإىل م�������رش �اإىل االأ

مراكبهم عل������≈ �سط البح������ر. � يكن هذا 

الطور التجاري مقت�������رشاً عل≈ نقل  ب�سائع 

بÚ م������كان �مكان اخر، ب������ل كان يقوم عل≈ 

وه������ا كالن�سي  ن�س������وA �سناع������ات عديدة �

�ال�سب ��سنع الزجاج �ما �ساكل ف�ساًل عن 

�سناعة القوارب �املراك التي بقيت �سناعة 
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قومية بحتة ال يق�سد منها الت�سدير.

�التجارة ه������ي اأحد العوامل العظم≈ يف 

تفاعل الثقافات �اأحد العوامل االقت�سادية 

. نظم������ت الثقافة التجاري������ة العمل  الك������

يف �ح������دات م�سرتكة �اأ�ج������دت املعن≈ الهام 

أ�سم������ال. �ق������د �سبه الطبي������ الفرن�سي  للرا

1694  1778 يف كتابه  فران�سوا كي������ز 

»اجل������د�ل االقت�سادي« ت������دا�ل املال داخل 

اجلماع������ة بال������د�رة الدموية، ق������ال مريابو 

حينذا عن هذا اجل������د�ل باأنه: »يوجد يف 

العا ثالثة اخرتاع������ات عظيمة هي الكتابة 

�النقود �اجلد�ل االقت�سادي«.

 Úأ�سم������ال قبل نه�سة التجارة ب  كان الرا

اجة  نتاج ل�سد ا االأ فردياً ي�ستعمل يف االإ

مدا�رة �للتبادل الداخلي الذي هو من اأهم 

عوامل تنظيم املجتمع العمرا �لكنه  يكن 

عاماًل يف تنظيم االقت�ساد �العمل اأي اإنه  

 17
أ�سماالً باملعن≈ الع�رشي. يكن را

أ�������ض املال  بعد  برز املعن������≈ الع�رشي لرا

ديثة الت������ي،  اإ�سافة   الث������ورة ال�سناعية ا

رية  أ�سا�ض ا اإىل التط������ور االجتماعي عل≈ ا

الفردي������ة �ل������دت نظاماً جدي������داً  هو نظام 

رة �العمال،  أ�سماليÚ �مزا� املهن ا الرا

أ� ما يع عنه  أ�سما ا أ� نظام الطبقات الرا ا

بالطبقة العليا �الطبق������ة الو�سط≈ �الطبقة 

،  �الذي حل fiل النظام القدمي 
18

الدني������ا.
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 Aبقة نبالW ال������ذي كان يق�سم املجتم������ع اإىل

�Wبق������ة اأح������رار �Wبق������ة عبيد �ه������و نظام 

قطاع������ي. �بذل∂ فقد ��سعت  الطبقات االإ

أ�سا�ض جديد فهي  تقت�رش  االجتما´ عل������≈ ا

عل������≈ �سل������ العائل������ة �سناعاته������ا ��ساح 

رف������ة حرفته،  بل هي اأ�ج������دت املعامل  ا

ألوفاً من  �امل�سانع الكبرية التي ت�سم مئات �ا

العم������ال يف كل معم������ل اأ� م�سنع فن�ساأت يف 

املدن �املناW������ق ال�سناعية هذه الطبقة من 

العمال الت������ي عرفت يف التعاب������ري الع�رشية 

بلفظ������ة »بر�ليتاري������ة«. ��سعت ه������ذه االلة 

أ�سم������ا قوة  يكن  االقت�سادي������ة يف يد الرا

أية  أ�سمال املتعاXم ا يحلم بها، ففاقت قوة الرا

أ� مادية.  قوة اأخر مناقبية ا

أ�سما الذي  بي������د اأن نظام الطبقات الرا

أ�سمالية  �سنف املجتمع اإىل Wبقة عليا هي الرا

رة �Wبقة �سفل≈  �Wبقة ��سط≈ هي املهنية ا

ن  اً للبقاA الأ هي العاملة،  يكن نظاماً �سا

امل�ساكل االقت�سادية االجتماعية التي نتجت 

������د حيثما بقي  عنه اأحدث������ت �ال تزال 

هذا النظام فاع������اًل، ت�سنجات �ا�سطرابات 

فز العقول عل≈ ابتغاA نظام جديد  �سديدة 

ن�س������ا يزيل تل������∂ الت�سنجات  للمجتم������ع االإ

�اال�سطرابات، �يف�س املجال لتفاعل ينمي 

ن�سان  ة لالإ ي������اة �يقويها �يجعله������ا �سا ا

ه النف�سية �املادية. �م�سا

أ�سما  تكن له  اإن نظام الطبق������ات الرا

فز عل≈ نظام حرب  ري ا نتيجة اجتماعية 

ر كوqن  أ�سمال الفردي ا الطبقات ف������اإن الرا

 ÚبقتW� أ�سمالية مرهق������ة �ساحقة Wبق������ة را

م�سغوWت������Ú م�سحوقتW :Úبق������ة م�سحوقة 

نف�سياً هي الطبقة الو�سط≈ �Wبقة م�سحوقة 

 Úرب ب مادي������اً هي الطبق������ة ال�سفل������≈ �ا

أ�سمالية �الطبقة العاملة لي�ست  الطبق������ة الرا

ن�سا االقت�سادية  حاًل مل�سكل������ة االجتما´ االإ

اهاته  ه النف�سي������ة �ا قيق������اً مل�سا �ال 

الر�حية �مقا�سده املثلية. 

كم������ا تكون������ت �سم������ن املجتم������ع الواحد 

الطبق������ات �النظ������ام الطبقي بعام������ل الثورة 

ال�سناعية، كذل∂ تكونت بذا العامل عينه 

ي������ة �النظام الطبقي العاملي  الطبقات االأ

الذي ي�س������ع Wبقة م������ن االأ اال�ستعمارية 

اWوري������ات �املناW������ق الوا�سع������ة،   م Pات االإ

�Wبقة من االأ املتو�سطة �Wبقة من االأ 
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امل�سغوWة املحر�مة.

�سل  �يث������ار اجلدل حول م������ا يك������ون االأ

�ر�بي  قيق������ي للتف������وق االقت�س������ادي االأ ا

ب�س������كل خا�ض، هل ح�سل اإث������ر الغز�ات يف 

مريكيت������Ú كما ي�������رش عل≈ Pل������∂ املوؤر  االأ

 Kenneth مريك������ي كيني������ث بومريان������ز االأ

أ�سباب������اً اأخر  أم اأن هن������ا ا Pomeranz ا
‚دها عند  بع�ض املحللÚ من الذين  يقللون 

ثراA، اأ� عند  من م�ساهم������ة اال�ستعمار يف االإ

بع�سهم االخ������ر الذين يولون اأهمية  للتطور 
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العلمي �ال�سناعي �للتو�سع اال�ستعماري يف 

ان معاً. 

فالثورة ال�سناعية التي حدثت يف اأ�ر�بة 

الغربية تعت������ ب�سكل ع������ام �كاأنها انف�سال 

أ�سمالية خلفها  موؤ�س�������ض، عندما ترك������ت الرا

تاريخه������ا التج������اري ال�سابق لتتخ������ذ �سمات 

الزمتها �اأ�سبح������ت خا�سة بها لفرتة Wويلة: 

زمن امل�سانع �التجمع������ات العمالية الكبرية 

�ر�بي  أي�ساً بر�ز التفوق االأ هذا الزمن ي�سم ا

الرا�س������ املبني عل≈ التف������وق التقني. حيث 

ديدية  التي  Xهرت موا�س������الت ال�سك∂ ا

نقل������ت املنتجات  ع الق������ارة القدÁة، �اإىل 

أي�ساً ��سائل  مريكيتÚ. �تغلغلت ا الهن������د  �االأ

النق������ل البخاري������ة يف قل������ Xلم������ات القارة 

فريقي������ة بغية ا�ستعماره������ا. �من البديهي  االأ

تل������∂ Wبق������ة االأ اال�ستعمارية �سدة  اأن 

أ�سمالية يف العا  ركة املالية اأي قيادة الرا ا

يدفعها عل≈ الد�ام البحث عن الرب ب�ست≈ 

الو�سائل. 

أ�سمالية  أن������ه من خ�سو�سي������ات الرا �مبا ا

البح������ث املنهج������ي ع������ن الرب ك������ي تتمكن 

ال�سفقات �امل�ساريع من االزدهار، فمن اأهم 

ما �ج������ده كارل مارك�ض يف ه������ذا املنه هو 

ة عل≈ بيع جهد عملها  ت�سكل بر�ليتاريا ‹

لتوؤم������ن احتياجاتها، �امتال ال�سيطرة عل≈ 

نت������اج  بحيث ت�سب������ قادرة عل≈  ��سائ������ل االإ

ا يعني اال�ستئثار بجزA من  ا�ستغالل العمال 

. كما  فائ�ض القيمة القيمة التي ينتجونها 

أي�ساً تنظي������م العمل �فق م�سلحتها  Áكنها ا

. بالن�سبة  ربا �سول عل≈ اأف�سل االأ بغية ا

أبداً  اإىل مارك�������ض، فهي لي�ض لديه������ا اخليار ا

أ�سمالية:  �بنظره هنا تكمن ال�سمة املميزة للرا

الوق������و´ يف م�ساربة د�ن توق������ف، عليها اأن 

ظ≈  تزيد م������ن دخله������ا د�ن توق������ف كي 

بفر�سة اال�ستمرار. 

ية لي�ست بفحواها بعيدة عن  الر�ؤية الفي

أ�سمالية  ر�ؤية مارك�ض. بالن�سبة اإىل فيبري، الرا

�ل الذي تنظم  ه������ي النظام االقت�س������ادي االأ

 .
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بالكامل حول البحث املنهجي عن الرب

ف������اإPا كان الطع������م اجلاPب للرب������ هو �ساأن 

أً لتنظيم املجتمع اإال  قدمي لكنه  ي�سب مبدا

اإPا اجتمعت بع�ض ال�������رش�• الظرفية منها 

نتاج  �ف������ق فيبري �مارك�ض، امتال ��سائل االإ

م������ن قب������ل من�س������ات خا�سة، ��ج������ود عمال 

�سواق  جرة، �تط������ور االأ جاهزي������ن للعمل باالأ

رة.  لكنه يرك������ز �يل اأي�ساً عل≈ �رش�رة  ا

�جود موؤ�س�سات ت�سبق انت�سار هذه املنهجية 

الفري������دة، مثل �ج������ود نظ������ام fiا�سبة التي 

كناً،  بد�نها لن يك������ون اأي ح�ساب للدخل 

�سا�سي ال�رش�ري �الذي ال  ق االأ اأ� �جود ا

ن≈ عنه ل�سم������ان امللكية اخلا�سة �للح�سم 

�الف�سل يف االختالفات التجارية. 

أكم������ل ع������ا االقت�ساد الهنغ������اري كارل  ا

،  التعري������ف متم�سكاً �م�رشاً عل≈ 
21

بوال



اeRCاb äو b óæYو aواóF؟

1 7 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

ري م�سبوقة يف التبادل  ر�سو بنية م�ستحدثة 

التجاري. هذا يعن������ي اأن اإ�سبا´ االحتياجات 

�سي������اA التي تعمر حياة  �سا�سية �حيازة االأ االأ

أم������ور ت�ستتبع �تفر�ض معامالت  النا�ض هي ا

وqل  أي�ساً  ارية م�سفق������ة. هذا يعن������ي ا

ر�������ض اإىل �سلع، ب�س������كل اأ�سبحت  العمل �االأ

 Úكومتfi ن�ساني������ة �الطبيعة ياة االإ فيه ا

من االن ف�ساع������داً ب�رش�• ال�سوق.�هذا ما 

 .
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ويل املجتمع اإىل �سلعة« أ�سماه بوال » ا

بينما حر�س������ت كل املجتمعات ال�سابقة عل≈ 

احتواA ه������ذا املنط������ق، فوف������ق االقت�سادي 

أ�سمالية هي اإعطا�ؤها  الهنغاري، خا�سية الرا

رية املطلقة �حت������≈ دفعها با�ستمرار اإىل  ا

ا ه������ي عليه حت≈ يف ح������ال تهديد  أبع������د  ا

23
�سالمة املجتمع.

بالن�سب������ة اإىل املوؤلف������Ú الثالث������ة، اأ�ر�بة 

التطوي������ر  Wري������ق  يف  التزم������ت  �حده������ا 

. �ج������د ب������وال اأن املجتمع    أ�سم������ا الرا

������اه هذه االلية اأي الية  ي�ستطع  الت�رشف 

ويله اإىل �سلع������ة يف fiا�لة الحتواA بحزم 

دائ������رة التبادل التج������اري: كان ير يف بز� 

ال������د�ل – العناية �الياتها يف اإعادة التوزيع، 

ول كبري«. لكن عل≈ العك�ض من  اإ�سارات ل�»

Pل∂ فق������د اعت مارك�ض �فيب������ري �كل عل≈ 

أ�سمالي������ة تاأخ������ذ الب�رشية  Wريقت������ه، اأن الرا

اه �احد  �تلزمه������ا يف Wريق بحرك������ة Pي ا

������ري رد�د يف التغري االجتماعي.  اه  اأي ا

اأما مارك�ض فكان ير بعÚ اإيجابية مغامرة 

�ر�ب������ي، التي قد توؤدي بالكرة  اال�ستعمار االأ

ر�سية مبجملها اإىل Wريق التطور �النمو  االأ

الذي �سيك������ون د�ن م�س������ا�اة بالتاأكيد، لكنه 

�سري�س������ي قواعد مهيqاأة للح������د اال�سرتاكي. 

اأما فيبري فقد افتت �سل�سلة بحو  �اأعمال 

ركة  أ�سمالي������ة يف قل ا Wويل������ة ت�سجل الرا

املدني������ة لتحديث املجتمع������ات، �هي Wريقة 

تفك������ري تقليدي������ة Áكنن������ا اأن ‚معه������ا مع  

 �اأعمال �ايتمان 
24

بحو ج������وزف �سومبيرت

. فعندما اأعلن عن »مراحل النمو 
25

ر��ست������و

االقت�سادي« اعت ر��ستو التحوالت الطارئة 

أ�ر�ب������ة �كاأنها الطري������ق الطبيعي للنمو  يف ا

االقت�س������ادي. مراحل انط������الق العمل هذه 

 Úاملقا�ل� Úانت�سار الفك������ر العلمي، امللتزم

الث������ورة ال�سناعية ثم  ، �»اإقال´«  �ائ������ل االأ

و  الث������ورة ال�سناعية الثانية، � »ن�سجها« 

�تطور اال�سته������ال اجلماهريي كانت بكل 

�ر�بية.  ب�ساWة ق������د ر�سمت �فق التجربة االأ

أ�سمالية كما حد  �باملخت�������رش، Xه������ور الرا

جبارية للحداثة  يف اأ�ر�بة هي الطري������ق االإ

ر�سية..  االقت�سادية بالن�سبة اإىل كل الكرة االأ

 Úا �سبق الغرب ال�سPملا : �الت�سا�ؤل املطر�

الت������ي كانت ق������وة عظم≈ يف الق������رن الثامن 

26
ع�رش

ليل بر�ديل ح������ول هذه النقطة ركيزة 

ن������ه ي�رش عل≈ تفرد اأ�ر�بة: ال�سهولة  هامة الأ
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أ�سمالية  التي ازده������رت بها املمار�س������ات الرا

بينم������ا يف بالد اأخ������ر ا�سطدمت مبقا�مة 

اليل �سميث  ال�سلطة ال�سيا�سية. �مبقابلة 

املعا�رش�ن  املوؤرخ������ون  ا�ستط������ا´  �بر�دي������ل 

 28
�بيفر �سيلفر

 27
أمث������ال جيوفا اريغي ا

أ� اإيري������∂ مي������الن اأن  يح������دد�ا �يحيطوا  ا

به������ذه »الطريقة الغربي������ة« – اأي »الطريقة 

أ�سمالي������ة« التي ت�ستن������د يف النهاية اإىل  الرا

درج������ة التقارب �حت������≈ التكامل بÚ النخ 

االقت�سادية �ال�سلطة ال�سيا�سية. بينما اأبقت 

أ�سمالييها عل≈ م�سافة  ال�سÚ عل≈ الد�ام را

منه������ا، قدمت ال������د�ل الغربي������ة ب�سكل عام 

دعماً قوياً للنخ������ التجارية ثم ال�سناعية، 

�هذا  ي�س������كل يف النهاية خ�سو�سية Wريقة 

النم������و �التطور الغرب������ي. �يوؤكد العديد من 

أي������ة منطقة اأخر من  أنه �ال يف ا الباحث������Ú ا

أ�سمالي������ون االعتماد عل≈  الع������ا ا�ستطا´ الرا

دعم النخ ال�سيا�سية بغية القيام باالنت�سار 

������اه اأال ينبغي اأن نعرتف  العاملي،  بهذا اال

أ�سمالية الغربية د الرا qبفرادة �تفر

 Karl عل≈ هذا التفرد ركز كارل مارك�ض 

أ�  Marx �ماك�������ض فيب������ري Max Weber ا
كارل ب������وال Karl Polanyi. فر�ؤيته������م 

أ�سل������وب تنظي������م اقت�س������ادي  للمو�س������و´ اأن ا

اماً قد ن�ساأ يف اأ�ر�بة يف فرتة  م�ستح������د 

�اقعة بÚ القرن ال�ساد�ض ع�رش �القرن التا�سع 

اماً فيلي نوريل  هن Pل∂  ع�������رش. �كما ي

Philippe Norel، قائاًل اإن اأف�سل فائدة 
كن  للتاري������ العاملي تكمن يف �������رش كيف 

نظام كهذا النظ������ام اأن ير النور يف اأ�ر�بة 

�بالتا ملاPا فق عل≈ هذه القارة العجوز 

أ�سمالية الكال�سيكيون عل≈  أ يكن مفكر� الرا ا

قطا´  أنقا�ض االإ أنه عل≈ ا حق عندم������ا قيqموا ا

ري م�سبوق  �ر�بي ب������ز نظام اجتماعي  االأ

ألي�ض هذا ما يك������رر تاأكيده املوؤرخون الذين  ا

�ر�بية  يحللون خ�سو�سيات Wريقة النمو االأ

هل كان Pل������∂ بف�سل دعم النخ ال�سيا�سية 

أم بف�سل منهجة العمل التي رافقت التطور  ا

التقني �التطور التجاري يف ان معاً

فف������ي الق������رن الع�رشي������ن كان������ت الوثبة 

أ�سمالية  االقت�سادية التي ا�ستفادت منها الرا

ه������ي يف جزA كبري منها نت������اج ا�سرتاتيجيات 

منهجة العمل. فقد قام مهند�سان اأمريكيان 

ي  1856 1915 �ه فريديري∂ تايل������ور 

.  كانت  29 أ�س�ض لتنظيم  العمل فورد بو�سع ا

ا�سمة  ديثاته������م للعمل من املكون������ات ا

أ�سمالي������ة. �قد ا�ستندت نظرية  ر الرا qيف تطو

تايلور اإىل اأفكار منظمة �سابقة ت�سم≈»منظمة 

العمل العلمية

 O.S.T – Organisation scientifique du travail»

التي كان������ت تبحث عن اأف�س������ل Wريقة 

نت������اج الذي ي������وؤدي اإىل الدرجة الق�سو  لالإ

يف العائدات ��س������ا تايلور نهجه يف كتاب 

دارة 1911«.  بعنوان »املبادئ العلمية لالإ
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كان تايل������ور عام������اًل ثم اأ�سب������ مهند�ساً 

 Aأراد اإلغا أراد اأن يقل������ل من الوقت املهد�ر �ا ا

العمليات التي ال تفيد، �ف�سل التنظيم عن 

ي فورد فقد اأكمل التايلورية  التنفيذ. اأما ه

�ح�سنها فن�ساأت الفوردية من مفهوم �سناعي: 

زير متماثل ال�سلع. اأما  ال�سناعة �فق اإنتاج 

 Aنا التويوتي������ة فت�ستند اإىل ثالث������ة مبادئ: اإ

أك للعمال، �اإن�ساA حلقات  امله������ام، م�ساركة ا

يزة حيث يجتمع فيها العمال �املهند�سون 

لتح�س������Ú نوعية اإنتاج العم������ل. اأدت منهجة 

يزة �دقيقة �حازمة  امل�سان������ع اإىل �سيا�سة 

تقان اإىل  �سفار ال�سبع������ة لالإ حيث ترم������ز االأ

التحديات: �سف������ر تعطل– �سفر ا�ستمهال– 

 – �سفر �رق– �سفر  احتق������ار– �سفر عي

. ز�ن stock �سفر حاد �سفر 

أ�سما خ�سائ�ض �خ�سو�سيات  للنظام الرا

م  Pات م�سطلح������ات نوعية �مف������ردات، �ر

املنهجة الدقيقة �العم������ل الد�ؤ�ب تظهر يف 

زمات  م�سارات������ه   اأWوار من االزده������ار �االأ

.  اأهم  �سباب �امل�سكالت �النتائ متعددة االأ

أ�سمالية هو Wبعاً املال �سواA اأكان  كلمات الرا

مال البائع اأم مال ال�ساري حيث تلع القوة 

ال�رشائي������ة د�راً كب������رياً يف ه������ذا النظام، ثم 

ال�سوق �ال�سع������ر �العر�ض �الطل �املناف�سة 

�االحتكار. 

أ�سمالية من�سات متناف�سة تتواجه  تقيم الرا

أ�س������واق املنتج������ات �اخلدم������ات من اأجل  يف ا

ت�رشيف ال�سلع الت������ي ت�سنعها من جهة �من 

�سول عل≈ العنا�رش التي هي بحاجة  اأجل ا

أ�لية، االت، خدمات  م������واد ا نتاج  اإليها لالإ

 ÚفXف موXأنها تو من جهة اأخر  كم������ا ا

ا�ل رفع قيمة  بر�ات������ يف �سوق العم������ل �

�سواق املالية.  أ�سه������م يف االأ موال باإ�سدار ا االأ

بالن�سب������ة اإىل االقت�ساديÚ ال�سوق هو املكان 

الذي يتواجه فيه العر�ض �الطل للمنتجات 

أم  أكانت مالية ا �سواA ا �سهم  أ� االأ �اخلدمات ا

ال �حي������ث يت�سكل ال�سعر. اإPا اعت اجلميع 

أ�سمالية،  أ�سا�سي للرا اأن ال�سوق هي الية تنظيم ا

أ�  فكث������ري�ن من الذين تاأثر�ا بكارل مارك�ض ا

بجون كÚ ي�سككون باملقدرة التلقائية لل�سوق 

يف اإقامة ت������وازن مر�سي ي�ستطيع اأن يتجن 

زمات.  االأ

�ال�سوق: م�سطل������ يطلقه االقت�ساديون 

��سا´ الت������ي يتبادل فيها  ماكن �االأ عل������≈ االأ

النا�������ض، بيع ��رشاA ال�سل������ع �اخلدمات. �يف 

�سواق  كم������ا يف االأ  ، أ�سم������ا االقت�س������اد الرا

البا ما تن�س������اأ عندما يكون  ال�س������وداA التي 

، تتحدد  االقت�ساد مقي������ًدا ب�سدة من الد�لة

أ�سا�ًس������ا باأ��سا´  أ�سع������ار ال�سل������ع �اخلدمات ا ا

ال�سوق مثل العر�ض �الطل �املناف�سة.

�يوؤكد بع�������ض الباحث������Ú يف تاري هذه 

أن������ه يف ال�ساب������ق  يحكم يف يوم  االلي������ات،  ا

يام اأي ‹تم������ع اإن�س������ا ب�رش�رات  م������ن االأ

أ�امر ال�سوق. �بطريقة تبد� اليوم معاك�سة  �ا
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للحد�������ض، حيث اأ�سبحت ع������ادة خاWئة، اأن 

أ�سمالية باقت�س������اد ال�سوق، يحدد  نلح������ق الرا

�ىل ب�سفتها  امل������وؤر الفرن�س������ي بر�دي������ل االأ

معاك�سة للثانية بينما يعود اقت�ساد ال�سوق اإىل 

�سواق النظامية  مبادالت جوار تتدخل يف االأ

�ال�سفافة، مث������ل معار�ض الع�سور الو�سط≈  

أ�سمالية هو  فبالن�سب������ة اإىل بر�ديل، �رش• الرا

حاW������ة بقواعد التناف�������ض للح�سول عل≈  االإ

أ�سمالية هي البحث  مكا�س ا�ستثنائية. فالرا

ارية يتم  عن اأ��سا´ �مراكز �امتي������ازات 

�س������ول عليه������ا خ�سو�س������اً مب������د ال�سل∂  ا

التج������اري اإىل اأن يفق������د ال�سفافية  �ي�سب 

�سيد له يف  كتيم������اً. عندها يجد اأف�س������ل 

مد �سواA املمار�سة تاريخياً  التجارة Wويلة االأ

من قبل التجار البندقيÚ اأ� من يهود ال�ستات 

�ل  لف االأ أ� الهنود الذين منذ االأ أ� الع������رب ا ا

بي�ض املتو�س  ي�سحنون ب�سائع من البحر االأ

�سود اإىل 
اإىل املحي الهن������دي �من البحر االأ

.Úال�س

العر�������ض: ه������و كمية ال�سل������ع �اخلدمات 

: ه������و الكمية التي  املقدمة للبي������ع. �الطل

������ النا�ض فيه������ا، �ي�ستطيعون �رشاAها.  ير

�سع������ار اإىل التغ������ري عندم������ا يكون 
ي������ل االأ �

ري متكافئ������Ú. �عموًما  العر�������ض �الطل 

�سع������ار عل������≈ االنخفا�ض،  يج ال�س������وق االأ

عندما يف������وق العر�ض الطل �عل≈ االرتفا´ 

عندما يفوق الطل العر�ض. انظر: العر�ض 

. املناف�سة توجد عندما يحا�ل عدد  �الطل

أنوا´ ال�سلع لنف�ض  كبري من املنتجÚ بيع نف�ض ا

أ�سمالية عل≈ املناف�سة،  امل�سرتين. �تعتمد الرا

ري  أ�سعار  كن ال�رشكات من فر�ض ا لكي ال 

أ�سعاًرا  معقولة، �ت�ستطيع املن�ساأة التي تقدم ا

�س������ن من نوعية منتجاتها اأن  أ� التي  اأقل ا

������وqل اإليها امل�سرتين م������ن مناف�سيها. �د�ن 

أ� الكارتل  املناف�س������ة ق������د ينم������و االحت������كار ا

. �تك������ون املن�ساأة fiتكرة  Úاد املنتج������ ا

عندما تكون هي املمول الوحيد يف �سوق ما. 

نتاج  د من االإ �ت�ستطي������ع املن�ساأة املحتكرة ا

نها ال تخ�س≈ من املناف�سة.  �سعار، الأ �رفع االأ

أم������ا الكارت������ل فمجموع������ة �������رشكات تتعا�ن  ا

�سعار. �لكثري من  نتاج �رفع االأ للتحكم يف االإ

ن������ع االحتكار �التجمعات   Úقطار قوان االأ

االحتكارية حالًيا.

م القوانÚ املانع������ة لالحتكار، تكون  �ر

ال�������رشكات ال�سخمة �سب������ه احتكار يف بع�ض 

ال�سناعات، �ت�ستطيع مث������ل تل∂ ال�رشكات، 

�سعار، �قبول  اأن تتحمل موؤقًت������ا تخفي�ض االأ

اخل�سائ������ر. اأما املوؤ�س�س������ات ال�سغرية التي ال 

مل اخل�سائر فال قدرة لها عل≈  ت�ستطي������ع 

املناف�سة.

أ�سمالية عدم امل�سا�اة يف   �من �سلبيات الرا

�ة حيث ي�ستطيع بع�ض النا�ض يف  توزي������ع ال

Xلها �رشاA كثري من الكماليات بينما ال يجد 

اخر�ن امل������اأكل �امل�سكن املنا�س ��رش�ريات 
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ل  أ . �يع������ود Pل������∂ اإىل  fiا�ل������ة ا اأخ������ر

قق  أ�سما اأن  ال�رشكات يف االقت�ساد الرا

ا ي�ستوج   ، ربا كن م������ن االأ اأك قدر 

كومي اأحيان������ا ل�سمان اأن يكون  التدخل ا

الداف������ع الربحي هو ال�سال������ العام،   الذي 

يت�سمن عل������≈ �سبيل املث������ال،  توفري ال�سكن 

املنخف�������ض التكاليف �اخلدم������ات ال�سحية 

خر كا�ستخدام  �كذل∂ اخلدمات العامة االأ

، حيث من  ��سائ������ل التحكم املكلفة يف التلو

كومية، قد تلو كثري من  د�ن اخلدمات ا

أ� الرتبة. أ� املياه ا ال�سناعات اجلو ا

أ�سمالي������ة عل������≈ اخلي������ارات  تعتم������د الرا

االقت�سادي������ة اخلا�سة �للنا�������ض فيها حرية 

اتخ������اP الق������رار يف Wريق������ة ك�س������ دخلهم 

�اإنفاق������ه. �لل�رشكات اأن تخت������ار ال�سلع التي 

تنت������ �اخلدمات التي تق������دم �ال�سعر الذي 

أنها تتناف�ض فيما بينها يف  تعر�سه بها كم������ا ا

بي������ع املنتجات. �ت�سمل النظ������م االقت�سادية 

أ�سمالي������ة:  الرا عل������≈  القائم������ة  الرئي�سي������ة 

أ�سرتاليا، اململكة املتحدة،  الواليات املتحدة، ا

، اليابان. تتحكم  أملانيا، هو ك������و كن������دا، ا

كومات يف بع�ض جوان االقت�ساد يف كل  ا

أ�سمالية عل≈ القرارات  د�لة، اإال اأن تركيز الرا

االقت�سادي������ة اخلا�سة يجعله������ا تختلف عن 

االخرين   Úالرئي�سي  Úاالقت�سادي  Úالنظام

فف������ي   . املختل������ �االقت�س������اد  ال�سيوعي������ة 

أ� اقت�ساد التخطي  االقت�ساد ال�سيوع������ي ا

نت������اج �ت�سع  تل������∂ الد�ل������ة االإ املرك������زي، 

اخلط القومية ال�ستخدامها.

، فتقوم الد�لة  اأما يف االقت�ساد املختل

ببع�ض التخطي������ االقت�سادي، �تتحكم يف 

ا ت�سم ببع�ض  أي�سً بع�ض ال�سناعات، لكنها ا

أه������م م�سكالت النظام  اخليارات الفردية.  ا

أ�سما عدم اال�ستقرار االقت�سادي حيث  الرا

Áر بحاالت م������ن ال�سعود �الهبو•،  فينمو 

ب�رشعة اأحياناً  �يقود اإىل رخاA عام، �اأحياناً 

اأخر  يقود اإىل الت�سخم �يت�سب يف فقدان 

النقود لقيمتها  �يف حاالت الك�ساد التجاري 

������اد التي توؤدي اإىل بطالة كبرية. �يختلف  ا

االقت�ساديون �الق������ادة ال�سيا�سيون حول ما 

ي�سب التحوالت يف الن�سا• التجاري، �حول 

كيفية التحكم فيها، فبالن�سبة اإىل االقت�سادي 

 1950 النم�سا�ي  ج������وزف �سومبيرت 1883

أ�سمالي������ة  Joseph A. Schumpeter الرا
هي نظ������ام ديناميكي يتميز بتن������ا�ب اأWوار 

زم������ة. اإن Xهور التج������دد التقني  النم������و �االأ

�سا�س������ي ه������و م�سدر النم������و. لكن عندما  االأ

زمة  ز االأ و االبت������كارات، ت ين�س������ كمون 

�ت�ستم������ر اإىل اأن تبز ابتكارات جديدة تكون 

�سا�������ض يف د�رة اأخ������ر م������ن النمو.هذا  االأ

التجدد الد�ري لالبت������كارات التقنية ي�سكل 

»الية التدمري اخلالقة«. �ي�سري �سومبيرت اإىل 

�سا�سي للمقا�ل������Ú  يف هذه االلية  ال������د�ر االأ

 ، نه������م مدفوع������ون يف البحث ع������ن الرب الأ
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في�سجعون بز� تقنيات جديدة اأك ‚احاً 

من �سابقتها.

يطا جون  اأما الباحث االقت�سادي ال

John Keynes 1946 فه������و  1883 Ú������ك

أنها اإن  أ�سمالي������ة لكنه يعتقد ا لي�ض عد�اً للرا

زمات.  تركت لنف�سها قد ت�سب البطالة �االأ

يف ع������ام 1936 �يف »نظريت������ه العامة حول 

العمل �الفائدة �العملة« ين�س يف �سيا�سات 

عمال الكبرية بتوزيع اأك عدالة �م�سا�اة  االأ

�ات كما ين�س������ ب�سيا�سة نقدية موجهة  لل

اإىل ت�سجي������ع اال�ستثمار. �ق������د جر تطبيق 

�سيا�س������ات جل������ون كÚ خ������الل الثالثÚ �سنة 

املجي������دة 1945 1975، كما يعاد االهتمام 

بها منذ اأزمة 2008 العاملية.

تاريخياً: كانت اأعوام 1920 هادئة عل≈ 

م�ستو العا �مزده������رة بالن�سبة اإىل فرن�سا 

أ�سرتالي������ا �كن������دا. �يف الواليات  �ال�سوي������د �ا

نت������اج ال�سناع������ي بن�سبة  املتح������دة، ازداد االإ

26 بÚ ع������ام 1926 �عام 1929. ترافقت 

هذه البحبوحة اجلديدة ب�سهية قوية للقر�ض 

�البور�سة �امل�ساربة. �بÚ بداية عام 1928 

أيل������ول من ع������ام 1929 ارتفع  �حت������≈ �سهر ا

 ،Úموؤ�������رش دا�جونز للقي������م ال�سناعية �سعف

بطة علمية  ف������كان Pل∂ ازدهاراً م�سل������اًل �

باهرة، �تناق�س������ات بنيوية مدم������رة، هكذا 

كانت الثالثية امل�سوؤ�مة التي اأدت اإىل اأخطر 

نه  أ�سمالية، الأ اأزمة اقت�سادية يف تاري������ الرا

بعد Pل∂ ا�ستوىل الذعر عل≈ ��ل �سرتيت يف 

أكتوبر عام 1929 يف �سياق اأزمة  نهاية �سهر ا

أد االنهيار املا اإىل �سقو• النظام  كامنة، ا

امل�رشيف �اإىل جم������ود اقت�سادي �سديد، اإنها 

 .
30

أ�سمالية ت �ج������ه الرا
q

������ري زم������ة التي  االأ

أك  أ�سمالي������ة مبواجهة  ا بداأت عنده������ا الرا

د لها من جراA الك�ساد العظيم الذي كان 

هبوWًا عاملياً يف الن�سا• االقت�سادي �حيث 

لقت كثري من امل�سارف �امل�سانع �املحال  أ ا

أبوابها خالل الثالثينيات من القرن  التجارية ا

الع�رشين �فق������د كثري من النا�������ض �Xائفهم 

�م�ساكنهم �مدخراته������م، كما فقد الكثري�ن 

أ�سمالية، �بحث كثري من  منه������م ثقتهم يف الرا

الق������ادة ال�سيا�سيÚ ع������ن نظريات اقت�سادية 

جديدة.

ا�ستم������ر الك�س������اد العظي������م حت������≈ بداية 

ربعينيات من القرن الع�رشين، عندما ‚  االأ

كومي الع�سكري ال�سخم  نف������اق ا اأخرًيا االإ

������رب العاملية الثاني������ة يف تن�سي  خالل ا

رب �حت≈  االقت�ساد العاملي. �بعد نهاية ا

كومات  منت�س������ف ال�سبعيني������ات قام������ت ا

اإنفاقها ب�سدة، �بالتحكم  أ�سمالية بزيادة  الرا

يف اقت�سادياتها. 

خ������ري م������ن القرن  يف بداي������ة الثل������ث االأ

ف������ق بوادر ع�رش  الع�رشي������ن بدت تلو يف االأ

جدي������د: �ه������و اإن�س������اA ن������ادي يف قرية من 

ل ال�سوي�رشي������ة ا�سمها »دافو�ض«،  جب������ال االأ
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�كان Pل������∂ ع������ام 1971، اجتم������ع فيه كبار 

�ر�بي������ة. باجتماعهم هنا،  ق������ادة امل�ساريع االأ

�سارة  كن������وا م������ن مراقبة �مالحظ������ة ا

عمال. �ب�رشعة كبرية، اأخذ املكان  مبنظار االأ

 Aبا�ستقب������ال رج������ال اأعمال من جمي������ع اأنحا

العا ثم القادة ال�سيا�سيÚ، فاجلامعيÚ بغية 

أ منه ع�رش  البح������ث عن م�ستثمري������ن،   ليبدا

 ،Úالعوملة اجلدي������د.  اجلميع، م������ن م�سنع

أبد�ا قبوالً  ين ‹تمعÚ، ا qمنظر� Ú������سيا�سي��

أ دافو�ض املرك������زي: امل�سلح������ة العامة  ملب������دا

لي�ست �سو نا ثانوي للمبادالت �امل�ساربة 

ة.  qامل�سال اخلا�س�

قيقي������ة للعوملة تعود اإىل  �االنطالقة ا

ا�سل عام 1973،  االنهيار االقت�س������ادي ا

. �قد قالوا اإن Pل∂ لي�ض �سو  زمة ال�سب االأ

، �هكذا  رك������ود اقت�س������ادي، ثم اأزمة اأخ������ر

زمات يقلل من قيمتها  د�الي∂، موك من االأ

عل������≈ الد�ام، �ه������ي د�م������اً يف Wريقها اإىل 

ل. ا

 ،G6 :�������ال Aيف ع������ام 1975،  اإن�س������ا�

اثل للتجمع  �ه������و �سلف ال�G8، �به������دف 

أق������و الفعاليات  ال�سوي�������رشي: اجتمع قادة ا

االقت�سادي������ة القومية ك������ي ينظر�ا اإىل العا 

ه.  تكن  qم������ن خالل الواقع االقت�سادي امل�سو

العالقات بÚ االأ الكبرية قبل Pل∂  مبثل 

ه������ذا الو�سو �ه������ذا الت�سميم  �قد ترتبت 

ة  بكل  qح������ول امل�سال التجارية فق اخلا�س

أم  اأمة منها مهملة التوازنات –م�رشة كانت ا

لبها املعاي������ري االجتماعية   مفيدة الت������ي 

ال�سيا�سية،  نظم������ة  �االأ ن�س������ان،  االإ �حق������وق 

تمية  دي������ان، �ا اكمة، �االأ �ال�س������الالت ا

العرقية. 

�يف ع������ام 1977م: Pك������ر �زي������ر الزراعة 

مريكي قائاًل: »اإن العجز يف العا الثالث  االأ

مريكية  Áكنه اأن يعطي الواليات املتحدة االأ

�سلطة  تتمتع بها من قبل فخالل ال�سنوات 

�سول مبدئياً  العجاف Áكن لوا�سنط������ن ا

اه اجلماهري  ي������اة � املوت  عل≈ �سلطة ا

املعوزة يف املناWق الفقرية«. 

أ�سمالية  أع������وام 1980 ت�سكلت الرا �منذ ا

ديثة حي������ث تاأ�س�ست �بنيت ب�سكل خا�ض  ا

. عل≈ خلل �عدم انتظام الن�سا• املا

�يف بداية اأعوام 2000   اتخاP تدابري 

������اه التحوالت الت������ي Wراأت من������ذ اأعوام 

أ العديد م������ن الباحثÚ يتحدثون  1980. بدا

ت عالمة  أ�سمالي������ة جديدة« مبوبة  عن »را

اه������ات، ن�ساأت بفعل  مر�ن������ة يف جميع اال

31
نتاج. عوملة املال �االإ

أع������وام 2010، دقت �ساعة  �يف مطل������ع ا

زمة مع نهاية  �سابات، حي������ث ت�سادف االأ ا

زمة  العديد من ال������د�رات االقت�سادية. فاالأ

املالية الك التي تدفقت عل≈ كل املجمو´ 

ر�سي������ة تفر�ض اأن يتم  االقت�س������ادي للكرة االأ

�سنع بيان بالتغريات الفجائية الطارئة خالل 
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�سكال  خ������رية. ترافقت االأ العق������ود الثالثة االأ

اجلدي������دة لتنظيم العمل ب�س������كل منتظم مع  

جور �الر�ات �تعا�نيات العمل  اإ�سعاف االأ

اجلماعي. 

املتعلق������ة  أ�سمالي������ة  الرا انحراف������ات  اإن 

بالنواح������ي املالي������ة، �ازدياد الف������ر�ق �عدم 

امل�سا�اة لهي اأمور Xاهرة جداً. املال العاملي 

 يف بوع������وده يف معادلة �ت�سوية م�ستويات 

النمو �فوق Pل∂ ي�سب اأزمة �سبيهة ب�سدتها 

جراAات  باأزمة عام 1929. الو�سع بحاجة الإ

أك  أ�سمالية تكون ا عاجلة يف اإعادة تاأ�سي�ض را

تنظيم������اً، �موؤWرة من جدي������د، د�ن اأن يعلم 

اأحد اإن كانت القو الغربية الكبرية �ستكون 

اه.  ريكها بهذا اال قادرة عل≈ دفعه������ا �

ثن������اA، بز� ا�سيا من جديد خل  يف هذه االأ

م  qمرة اأخر اأ�راق الهيمنة العاملية.  فقد قد

�سارات   خري العديد من االإ لنا ه������ذا العقد االأ

تدعونا للت�سا�ؤل اإن كنا �سن�سهد اأخرياً خريف 

التف������وق الغرب������ي �هيمنته عل������≈ االقت�ساد 

العاملي، د�ن اأن يدري اأحد اإن كنا نتجه نحو 

ري م�سبوقة،  قطاب � أ�سمالية متع������ددة االأ را

أ� اإن كان الق������رن الواحد �الع�رش�ن �سيكون  ا

. بت�سميم �عزم قرناً ا�سيوياً بامتياز
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ياة، �يرتقي بنا �سلم الذاكرة، نو�سان ياة، �يرتقي بنا �سلم الذاكرة، نو�سانسي يهب بنا �سلم ا ياة، �يرتقي بنا �سلم الذاكرة، نو�سانسي يهب بنا �سلم ا ي يهب بنا �سلم ا �Á سيف كل يوم�Á سيف كل يوم

ئنا التعبري، فماPا يعني سئنا التعبري، فماPا يعني سئنا التعبري، فماPا يعني اأن نتذكر اأي املقاربات  سPا �سPا � ما بÚ الوجه �الكينونة اإ

اب، ساب، ساب، اأم علوم  سع�سع� س�س� يف درا�سة الذاكرة، هل نظريات فيزيولوجيا االس يف درا�سة الذاكرة، هل نظريات فيزيولوجيا االس يف درا�سة الذاكرة، هل نظريات فيزيولوجيا االأ ه������ي االأ

اPج الذاكرة املعلوماتية أم  اال�ستعراف، ا

mechanization �فق������اً للمفهوم  اه������ل باه������ل باإمكانن������ا مكنن������ة الذاك������رة 

ابية ابية اأÁكننا  بية سبية س سمن العبث البحث عن الذاكرة د�ن معرفة بناها الع�سمن العبث البحث عن الذاكرة د�ن معرفة بناها الع� االديكارتي االديكارتي اأ

اخت������زال الذاكرة اإىل ‹موعة من النماPج املعلوماتية، كيف لنا اأن نبتكر تل∂ 
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كمة �الق�سدية �االأ  كمة �الق�سدية �االسيل �ا كمة �الق�سدية �االسيل �ا يل �ا سالنماPج للتف�سالنماPج للتف�

������ون/ قد س������ون/ قد س������ون/ قد اأقر  � �سPا كان /بري سPا كان /بري إة، �اإ إة، � ة، �رية، �ري ري��ري�� ������ ��الب�س�����الب�س���

الية  بوجود PاكرتÚ اإحداهم������ا حركية 

ا• سا• سا•  ية �Pاكرة الر� املرتبطة بن� ية �Pاكرة الر� املرتبطة بن�سي دما سي دما اأ

بينوزا/ سبينوزا/ سبينوزا/  سن /�سن /� اتقل �التلقائي فاتقل �التلقائي فاإ تقل �التلقائي فستقل �التلقائي فس ستذكار امل�ستذكار امل� تذكار امل�ستذكار امل�س س�س� اال

أ بالذاكرة برهاناً عل≈ عدم حريتنا،  ق������د را

اف������اف������اإىل اأي ح������د ترتب������ مقا�سدن������ا بجهاز 

الذاكرة

اإن نتاجات الدما كاللغة �الفكر �الذاكرة 

الياA الياA ال Áكن مكننتها عل≈  ياA سياA س س�س� أ �الوعي �اخليال ا

تد  املمكننة التي  Wالق، تل∂ ال�سورة  االإ

جذ�رها من ديكارت اإىل ماير 1938، �منذ 

ديثة خبا �سوت  إع�رش جاليلو اإىل الع�سور ا اع�رش جاليلو اإع�رش جاليلو 

ياتية  االلي������ة ال�سارمة ليحل fiله �سوت ا

اPا ما تتبعنا تاPا ما تتبعنا تاأثري  إنتخابية الدار�ينية. �اإ إنتخابية الدار�ينية. � �اال

أنه يف  كانت ‚د ا �فكرة املعرف������ة القبلية ل�فكرة املعرف������ة القبلية ل� 

ه الرتاكي به الرتاكي بqه الرتاكي  بسبس كونراد لورن�ض ي� كونراد لورن�ض ي�س  س  العام 1941

وت  وت وؤهل������ة للخدمة بزعانف ا وت وهل������ة للخدمة بزعانف ا هل������ة للخدمة بزعانف ا ية امل ية املوالدما والدما

باحة، كما لو سباحة، كما لو سباحة، كما لو اأن دما  سهله لل�سهله لل� هله لل�وهله لل�وؤ والوليد التي توالوليد التي ت

ادته بادته باأن تكون لديه  ظة �ال ظة �الان م�سمم  الان م�سمم  ظة �س ظة �سان م�سمم  ان م�سمم  سن�سن� االإ

ت يف ست يف ست يف  س الكونية �التي لي�س الكونية �التي لي� ضب�سرية باخل�سائ�ضب�سرية باخل�سائ�ض

ت ست ست  سرن�سرن� ي عل≈ حد تعبري »اإ إتو اإدراكنا ا اتو اإتو  تو ستو س سم�سم�

اماير«، فاماير«، فاأين موقع الذاكرة العاملة يف الدما 

�سو بة لهذا املفهوم االسبة لهذا املفهوم االسبة لهذا املفهوم االأ سبالن�سبالن�

ة سة سة  سهم ��سف Áيز الهند�سهم ��سف Áيز الهند� ا�كما نعلم فا�كما نعلم فاإن اأ

ه������و التجري������د �النمذج������ة، فكي������ف نطابق 

ية، سية، سية،  اPجن������ا الهند� اPجن������ا الهند�ساPجن������ا الذاكرية مع  ساPجن������ا الذاكرية مع 

اإنن������ا نختار الوعي بالذاك������رة اإال اإPا ��سعنا 

أنف�سن������ا يف ن�سيجه������ا امل������كا �الزما يف  ا

������د ل������كل ان هو نقطة يف  ان مع������اً، اإن ا

د  ، �من نقط������ة تقاWع ا ن�سيجن������ا Pا

ة  املكا مع اللحظ������ة الزمانية تنطبع اخل

يف �عين������ا، �عل≈ Pل∂ تتن�س������د الذاكرة يف 

عم  ب�س �االأ م�ستويات ال�سعور ب������دAاً من االأ

اإىل الدقيق �اخلا�ض يف بناA هرمي، �حينما 

يوجه انتباهي ب�سكل مبا�رش نحو Xاهرة ما.. 

ت�سطرم اأ��سال الع�سبونات �ي�سيA الدما 

أراد �سرينغت������ون يف ثالثينيات القرن  كم������ا ا

املن�������رشم كقرية كوني������ة، �لدرا�سة الذاكرة 

فاإنه يج علينا اأ�الً.. اأن نبحث عن الياتها 

يف امل�ست������و ما ب������Ú اخللوي �ثاني������اً.. يف 

امل�ستو اجلزيئي �البنيوي اخللوي، �ثالثاً.. 

يف م�ستو ال������دارات الع�سبي������ة، �رابعاً يف 

امل�ستو ال�سيكولوج������ي.. اإن بيولوجيا النقل 

 Úأك م������ن كهربائية ت�رشي ب الع�سب������ي هي ا

الع�سبونات، فه������ي نظام ترا�سل بيوكيميائي 

خ�سو�ساً اإPا علمنا اأن املكت�سف من النواقل 

ماينوف 50 نوعاً اإ�سافة للتفاعل  الع�سبية 

اجلزيئ������ي داخل اخلاليا الع�سبية �Pل∂ من 

خ������الل �حدة تكاملي������ة للمنظومة الع�سبية، 

ي�ساف اإىل Pل∂ كله اإر جيني عل≈ م�ستو 

الفرد �النو´.

 q ائرة يف جذ�رنا �حÚ يل اإن Pاكرتن������ا 

»كلود ليف������ي �سرتا��ض« باأنن������ا يف العمق من 
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ن�سا بنية موحدة، نر  نتاجنا االإ

اأن يون������ يلتم�ض مبوهبة �لطف 

يف  اأعمق ما يف P�اتنا الذاكرية 

نظريته عن الال�سعور اجلمعي 

�يف املكان املرك������زي من نف�سنا 

�الزمان  امل������كان  ن�سي  ينتظ������م 

د  qكواق������ع �سغ������ري عجائبي يوح

اه  ، �يدفعنا با ن�سا نوعنا االإ

أ�سمل ملفهوم الذاكرة. فهم ا

الذاك������رة  تعري������ف  Áكنن������ا 

اأ�  الوXيف������ة  باأنه������ا  عموم������اً 

الوXائ������ف العقلي������ة التي تعمل 

ات  عل≈ احتفا املرA باثار خ

أ� االنتفا´  املا�س������ي �ا�ستعادتها ا

بها فيما بعد، �سواA عل≈ امل�ستو 

أ�  أ� قب������ل ال�سعوري ا ال�سعوري، ا

الال�سعوري.

الذاكرة  اإن  الق������ول  �Áكننا 

تب������دل يف ال�سل������و ن������ا عن 

رب������ة، �بذل������∂ تك������ون قط������ع منعزلة من 

الن�سي������ الع�سبي حت≈ لو كانت م�ستمدة من 

اأجزاfi Aيطية من اجله������از الع�سبي قادرة 

1
عل≈ التذكر.

IôcGò∏d ¿Éàjô f •
ثر ترجع اأ�سولها  اإن م������ا يدع≈ نظرية االأ

 Richard Semon اإىل ريت�سارد �سيم������ون

أنه فيل�سوف ك� هوبز �لو  م من ا �عل≈ الر

اإال اأن جميعهم قد كتب������وا عن اثار الذاكرة، 

فق������د ق������دم �سيم������ون التعريف الت������ا عن 

الذاكرة:

ة ما يف  ثر ال������ذي ترتكه خ������ »اإنه������ا االأ

حدا  engram �يعتق������د اأن االأ الدم������ا 

د  املثرية توؤث������ر يف الع�سوية بيولوجياً �

تغ������ريات �انتق������االت فيزيولوجي������ة للعنا�رش 

املث������ارة انفعالياً، �نتيجة Pل������∂ يجري اإنتاج 

د  ة يف الدما �Pل∂ بالن�سبة  اثار اخل
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ة م������ا«. �يقول �سيم������ون »اإن كل مثري  اأ� خ

نوع������ي يعمل عل������≈ ت�سفري اث������ار خا�سة يف 

حدا املث������رية املتكررة يجري  ، �االأ الدم������ا

تخزينها عل≈ �سكل اث������ار منف�سلة �م�ستقلة 

أثر  Separate engrams �حامل������ا يتكون ا
ت  معÚ، فاإن������ه يحمل اإم������كان اال�ستثارة 

زنة عل≈  �رش�• معينة، �ت�سب تل∂ االثار 

�س������كل �سجل بيولوجي لكل مثري اأ� حد من 

2
قيقية. حدا ا االأ

ثر دعماً بيولوجياً   لقد تلقت نظرية االأ

« 1949 �من قبل اجلرا  من قبل »د�نالد ه

الع�سب������ي ال�سهري »�يندر بنفيلد« 1958 لقد 

أ� اال�سرتجا´  ������رة ا اكت�سف اأن اال�ستعادة ا

أ� الفنية  ر لبع�ض التف�سيالت اخلا�سة ا ا

ري عندم������ا تثار مناWق  ح������دا معينة  الأ

3
. معينة من امل

 �يف مقابل Pل∂ ب������رزت نظرية اأخر 

أثبت ع������دم دقة  تو�س������ل اإليه������ا »بارتلي������ت« ا

ثالت الذاكرة لد  اً اأن اأك  التذك������ر معت

ب������ات لبلو املعن≈  qفراد ه������ي مبنزلة تقر االأ

حدا �خا�سة التف�سيالت املهمة  الع������ام لالأ

4
�املتميزة.

 دعي Pل������∂ املفهوم »بالنظرية البنائية 

�سا�سية  للذاكرة«، �Áكن اإيجاز اخلالفات االأ

ثر �البنائية مبا يلي: بÚ نظريتي االأ

ثر مقابل  1 الدقة الن�سبي������ة لنظرية االأ

عدم الدقة الن�سبية للنظرية البنائية لتمثالت 

�سلية. حدا االأ الذاكرة لالأ

ث������الت الذاك������رة اخلا�س������ة ج������داً   2

ثر مقاب������ل التمث������الت العامة  نظري������ة االأ

. النظرية البنائية للذاكرة 

3 يعت املفحو�������ض مبنزلة متلق �سلبي 

�سل  حدا ب�س������ورة مطابقة لالأ ل االأ qي�سج�

ثر مقابل اعتبار املفحو�ض عل≈  نظرية االأ

ال لتمث������الت الذاكرة.  qفع qمرك� Aأنه بن������ا ا

5
. نظرية البنائية

 اإن الو�س������ف النظري البيولوجي الذي 

قدمن������اه يقابل������ه ��س������ف اخر ي������زا�ج فيما 

بÚ النم������اPج املعلوماتية للذاك������رة �النماPج 

الع�سبوني������ة، حيث اأن النم������اPج املعلوماتية 

تفرت�������ض توافقاً بÚ الذاكرة الب�رشية �Pاكرة 

حوا�سيبن������ا، �ت�سف هذه النم������اPج الذاكرة 

الب�رشي������ة باأنها مركبة من �ح������دات جزئية، 

�لية تق������وم عالقاتها الوXيفية  �املعاجلة االأ

بتحديد بنية ما اأ� هيكلية ما. �فيها ت�سب 

الي������ة املراقبة دفق املعلوم������ات التي يعاجلها 

النظ������ام �تخزن هذه املعلوم������ات يف موا�سع 

6
fiددة من الذاكرة.

 اأما النماPج الو�سلية فاإنها تعتمد عل≈ 

�جود �سبكات ع�سبونية �سورية م�ستوحاة من 

، تتم معاجلة  أ� تع�سي خاليا الدما تنظيم ا

املعطيات بو�ساWة �سبكة من �حدات �سغرية 

 ، mتق������وم باملعاجلة عل≈ نح������و متزامن �متواز

�تفرت�ض اأن املعلوم������ة ال تتمو�سع عل≈ نحو 
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دقيق ب������ل تتوز´ يف ‹م������ل النظام يف قل 

7
�سبكة من الع�سبونات.

 ‘ Iô cGò ∏ d ° Vƒ e ø e π g •
? ÉeódG

أثب������ت »كارل ال�سلي« م������ن جامعة  لق������د ا

������ز�ن الذاكرة  هارف������رد �جود فائ�ض يف 

عندم������ا اأزال جراحي������اً الق�������رشة املخية يف 

اجل������رPان د�ن اأن تتاأثر ب�س������كل ملحو يف 

قدراتها ال�سلوكية، �هكذا يت�س اأن الذاكرة 

تلفة من  يج اأن تكون متو�سعة يف اأماكن 

8
. الدما

اإ�سافة لذل������∂ فقد برهن الباحث »ر�ي 

�سارات  جوف« جامعة نيويور عل������≈ اأن االإ

ية النوعية Áكن مالحظتها  qس� الكهربائية ا

يف مناW������ق مت�سعة من الدم������ا �سواA كانت 

تها بعد  أ� ما  مناW������ق من ق�رشة الدما ا

9
اأن يتم اأخذ العلم باملنبه.

 �ت�سري الدرا�سات ال�سيكولوجية اإىل اأن 

 Perfrontal lobe الف�������ض قبل اجلبه������ي

قائق  P� اأهمية يف تنظيم �رب كثري من ا

الراهنة �عل≈ هذا فاإنه اأك قدرة عل≈ القيام 

مد �اأقل قدرة عل≈  مبهام الذاكرة ق�سرية االأ

10
مد. القيام  مبهام الذاكرة بعيدة االأ

�اإPا افرت�سن������ا اأن الذاك������رة ه������ي اإحد 

�Xائف الق�������رشة املخية ككل.. �مبعن≈ اأدق، 

وPج للموجة  أ�  ركي ا نو´ من ال�س������د ا

ج������زاA املكونة  الكهربائي������ة الدائم������ة يف االأ

ا ه������و خزن �ساك������ن للمعلومات  أك  له������ا ا

، فاإن Pل∂  يف اأج������زاA منف�سل������ة يف الدم������ا

يف�رش بق������اA الذاكرة بعد ح������د� تلف كبري 

، فف������ي التجرب������ة الت������ي نفذها  يف الدم������ا

ع�ساب »رالف ج������ريارد« جامعة  Wبي������ االأ

حيوان  /ميت�سغ������ان/ ‚د اأن الهم�س������رتات 

ر يف  قار�������ض �سبيه باجل������رP علqمت كيف 

������رات ب�سيطة، ث������م ��سعت بدرجة  �سبكة 

التجميد  حرارة قريبة من درج������ة التجمد 

. لقد حد اأن الهم�سرتات تذكرت  يوي ا

كل �سيA بعد ف∂ التجميد عنها� �هنا Áكن 

القول اإن بق������اA الذكريات بعد حد� افات 

كبرية بالدما يج اأن يكون ناجماً عن خزن 

فائ�ض معطي������ات الذاكرة ال�ساكنة يف اأماكن 

11
تلفة.

 تت�س������ل الق�رشة املخية قب������ل اجلبهية 

ع�سبياً مع جميع باحات الدما التي تعال 

�سي������ة، �هي تق������ع يف مكان  املعلوم������ات ا

منا�س Áكنها من االحتفا مبخز�ن قابل 

للزيادة من املعلومات.

كولدمان � راكي∂  لق������د بينت الباحث������ة 

�زمال�ؤها لع������ام 1998 اأن الن�سا• الع�سبي 

أداA الذاكرة  قب������ل اجلبه������ي يتطاب������ق م������ع ا

العاملة، حيث اأن م�ستقبالت الناقل الع�سبي 

يف  حي������وي  ب�س������كل  توؤث������ر   Dopamine
ا�ستجابة اخلاليا املوجودة يف الق�رشة املخية 

قبل اجلبهية، �يف �Xائفها بالذاكرة العاملة، 
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�يبد� عموماً اأن الق�رشة املخية قبل اجلبهية 

ل������د الرئي�سي������ات Primates تبد� دائماً 

م�سغولة حينما يحتفß باملعلومة امل�ستخدمة 

12
بالعقل.

كورتني  اإ�ساف������ة لذل∂ ف������اإن كاًل م������ن 

 1996 لع������ام  �زمالئهم������ا  �اأ�نكرالي������در 

اأ��سح������ا با�ستخدام الت�سوير الطبقي بالبث 

 Position Emission البوزي������رت� 

أن������ه توج������د لد  ، ا Tomography pet
ية معينة تن�س  الب�رش �القر�د باحات دما

ب�سكل خا�ض يف مه������ام الذاكرة العاملة Pات 

ب�ساري������ة �املواقع  العالق������ة بالتفا�سي������ل االإ

13
.Aسيا� يزية لالأ ا

اإنها باحات الق�رشة املخية قبل اجلبهية، 

فهل هن������ا ما Áي������ز الق�������رشة املخية قبل 

اجلبهية يف بناA �تنظيم الذاكرة

جامعة ما كيل  لقد قدم »برتايد�ض« 

 Úم�ستقل Ú������لع������ام 1998 اأن هنا م�ستوي

Processing كالهم������ا يقعان  للمعاجل������ة 

داخل الق�رشة املخية قبل اجلبهية، �يتمايزان 

دن������≈  بالتجري������د Abstract فامل�ست������و االأ

خف�ض Wبيعياً بالدما من حيث املوقع  االأ

زن  ي�سرتج������ع البيان������ات م������ن  درا  �االإ

مد الكائ������ن يف مكان  الذاك������رة الطويل������ة االأ

، فاإنه  رق≈ االأ عل������≈  اخ������ر اأما امل�ستو االأ

حدا  يتمت������ع باملراقبة �متابع������ة ت�سل�سل االأ

جزاA العليا من  ا يوحي ب������اأن االأ العديدة 

ل∂ مفتاحاً  الق�رشة املخية قبل اجلبهي������ة 

14
.Self Monitoring � لل�سب الذاتي

ن الق�رشة املخي������ة قبل اجلبهية تعمل  �الأ

كو�سي������ ب������Ú الذاكرة �الفع������ل ن�ستطيع اأن 

نت�س������ور اأن اإتالفه������ا ال يوؤث������ر يف االحتفا 

ا يفقد  باملعلومات عن الع������ا اخلارجي �اإ

������ي القدرة عل≈ ا�ستح�سارها اإىل  الكائن ا

15
العقل لال�ستفادة منها.

 ƒà°ùŸG ‘ á«fƒÑ°ü©dG çGóM C’G •
IôcGò∏d ô¨°üdG

 يقول »جا مونو«: اإن الذاكرة م�سجلة 

عل≈ �س������ورة تغيريm ما � تختلف درجة قابليته 

لالنعكا�ض يف التفاعالت اجلزيئية امل�سوؤ�لة 

ع������ن انتقال التي������ار الع�سبي عل������≈ م�ستو 

16
��سال الع�سبية. ‹موعة من االأ

ك من Pكرياتنا  أي�ساً فاإن الن�سي������ االأ ا

هي Pكريات �سالبة �لي�ست موجبة، مبعن≈ اأن 

أنوا´  ية بكل ا qاأدمغتنا تفي�������ض مبعلومات ح�س

حوا�سنا، ف������اإPا حا�ل عقلن������ا تذكر كل هذه 

املعلومات لتجا�ز بذل∂ كل اإمكانيات عقلنا 

ß فاإن اأدمغتنا لها  �سن ا خالل دقائق، �

ري املثرية.  اه������ل املعلومات  القدرة عل≈ 

 Inhibition ������ل������∂ م������ن تثبيP يتول������د�

 Úيف نق������ا• االت�سال ب ال�سب������ل امل�سبكي������ة 

أي�ساً فاإن الدما يقوم بتعزيز  . ا الع�سبونات

�خزن اثار الذاكرة لتل∂ املعلومات التي تولد 

أ� البهج������ة، �هي Pاكرة  نتائ مهم������ة كاالأ ا
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موجب������ة تتولد م������ن تي�سري ال�سب������ل امل�سبكية 

 Úيف نق������ا• االت�س������ال ب  Facilitation
17

. الع�سبونات

ت������اج اإىل تغريات  كذل������∂ فاإن الذاكرة 

م������د يف الع�سبون������ات ت�ستمر من  Wويل������ة االأ

أ�سه������ر بع������د ز�ال امل������ادة الناقلة  ث������وان اإىل ا

�لية. �مبا اأن  بÚ امل�ساب������∂ الع�سبونية االأ

يونية بعد امل�سبكية تنغلق خالل  القنوات االأ

ياب امل������ادة الناقلة، فاإنه  مل ثانية– بعد 

ينجز الفعل الع�سبو املطول بو�ساWة تفعيل 

مر�سال ثا داخل اخللية الع�سبونية بعد 

18
امل�سبكية نف�سها.

ة  اإن الع�سبون������ات امل�سوؤ�ل������ة ع������ن خ������

Pاكراتي������ة تنتظم ب�سكل جمه������رة ع�سبونية 

 Ú������ت�سي – Neural cliques – �يق������ول 
لعام 2008: اإن الدما يعتمد عل≈ ع�سبات 

م�سفرة للذاكرة لغر�ض ت�سجيل �ا�ستخال�ض 

املع������ا املختلف������ة للحادث������ة بعينه������ا، �تنظم 

املعلوم������ات اخلا�سة بحادث������ة ما �سمن هرم 

������م م�ستويات������ه تراتبياً. ب������دAاً من املعا  qتنظ

ك عمومية �انته������اAً بالنواحي  املج������ردة االأ

19
ك نوعية. االأ

�بناAً عليه هل ثمة اختالف عل≈ امل�ستو 

امل�ستو ال�سغري Áيز  الع�سبو امل�سبكي 

مد نوعي الذاكرة الق�سري �الطويل االأ

اإنن������ا نطلق عل������≈ الذكري������ات التي تد�م 

ك لدقائ������ق ا�سم الذاكرة  لث������وانm اأ� عل≈ االأ

 Short term memory م������د ق�سرية االأ

�هي تد�م ما دام ال�سخ�ض م�ستمراً بالتفكري 

قائق، �يتم Pل∂  أ� بهذه ا بهذه الذكريات، ا

أ� التثبي قبل امل�سبكي  التي�سري ا من خالل 

� يحد Pل∂ بامل�ساب∂ التي تقع عل≈ نهايات 

قبل امل�سبكية �لي�ض عل≈ الع�سبونات التالية 

لها. مبعن≈ اأن الناق������الت الع�سبية يف هذه 

أ� تثبيط������اً م�سبكياً  ماكن ت�سب������ تي�سريا ا االأ

20
مطوالً ملدة ثوانm اأ� عدة دقائق.

مد   �Áكن اأن تتولد الذاكرة الق�سرية االأ

أيونات الكال�سيوم  من تراكم كميات كبرية من ا

جهود  يف النهاي������ات قبل امل�سبكي������ة ب�سب 

الفعل action potential املتعاقبة عل≈ 

النهاية نف�سها قبل امل�سبكية بحيث ال تتمكن 

ميتوكوندريا �ال�سبكة الهيولية  رات  qاملتق������د

 qPيونات كافة � �اإ الباWنة من امت�سا�������ض االأ

ريراً قبل م�سبكياً مطوالً من  Pا يحد 

21
. املادة الناقلة يف امل�سب∂ الع�سبو

 اإ�ساف������ة اإىل م������ا �سب������ق ف������اإن الذاكرة 

م������د تعتم������د عل������≈ املالحظة  الق�س������رية االأ

 Aا الفيزيولوجي������ة. حي������ث اأن املوق������ع من 

أك  أ� ا ت ا�ستثارته مل������دة ثانية ا امل الذي 

 mالق ن�س������ا• اإيقاعي ملدة ثوانWي�ستمر يف اإ

أ� دقائ������ق، اإP اإن التنبيهات تد�ر حول حلقة  ا

مرتابطة م������ن اخلاليا الع�سبي������ة يف املوقع 

، �عندما يتال�س≈ هذا  اA امل������ نف�سه من 

 Reverberation ال������رتداد  أ�  ا التذب������ذب 
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يتال�س≈ د�ر الذاكرة الوقتية. �اإPا ما حد 

اأن ا�ستث������ريت اخللية الع�سبي������ة نف�سها مرة 

اأخر فاإنها ت�ستجي بقوة اأعل≈ من امل�ستو 

22
الطبيعي.

مد  �هكذا يب������د� اأن الذاكرة الق�سرية االأ

�لي������ة بناA عل������≈ التغريات  ه������ي الذاكرة االأ

رف الذاكرة  الع�سبونية امل�ساحبة لها، اإنها 

املوؤقتة �ال�رشيعة يف قطار التذكر..

 Long م������د أم������ا الذاك������رة الطويلة االأ ا

Term Memory فه������ي الذاكرة التي اإPا 
خزنت Áكن تذكqرها بعد �سنÚ �حت≈ Wيلة 

23
العمر كله.

�يراف������ق تل������∂ الذاك������رة ‹موع������ة من 

التغ������ريات البنيوية يف امل�ساب������∂ الع�سبونية 

�اأهمها:

اأ�الً: تغريات ت�رشيحية بامل�ساب∂ الع�سبية، 

أنه ير بع�ض علماA الفيزيولوجيا اأن  حيث ا

التنبيه املطول يحد زيادة يف عدد النهايات 

الع�سبية، �يف النهايات قبل امل�سبكية �التي 

عل م�سال������∂ امل�ساب∂  أنه������ا  م������ن الوا�س ا

أك قابلية لال�ستثارة عن الظر�ف  الع�سبية ا

العادية، �ير البع�������ض اأن تركي النهايات 

أ�  جم ا قب������ل امل�سبكي������ة يتغري من حي������ث ا

ال�س������كل، �من الوا�س������ اأن تراكي اخلاليا 

الدبقي������ة Glia cells املحيط������ة باخلالي������ا 

الع�سبي������ة تتغري تغرياً ملحوX������اً �فقاً لتغري 

24
. الظر�ف الوXيفية املختلفة للم

ثاني������اً: تغ������ريات بيولوجي������ة للم�ساب������∂ 

أنه لي�ض م������ن ال�رش�ري  الع�سبوني������ة حيث ا

حد� تغريات بالرتكي الفيزيقي للم�ساب∂ 

������ا ق������درة النهاي������ات قبل  الع�سبوني������ة، �اإ

يال  qبات ناقلة لل�س qامل�سبكية عل≈ اإف������راز مرك

أ� ب�سب حد� تغري بالقدرة عل≈  الع�سبي، ا

25
يال. qالق املواد الناقلة لل�سWاإ

 �ن�سري هن������ا اإىل اأن التكرار له د�ر يف 

م������د اإىل Pاكرة  وي������ل الذاكرة الق�سرية االأ

مد، حيث اأن للدما نزعة Wبيعية  Wويلة االأ

التي  لرتديد املعلومات امل�ستحدثة خ�سو�ساً 

26
ل انتباه العقل.

مريزني�������ض م������ن جامعة   لق������د ق������ام 

ثيل اليد  كاليفورنيا لع������ام 1994 بفح�ض 

������ة للق�������رشة املخية �كان  qسي� يف الباح������ة ا

املخت�سون يعتقد�ن اأن ه������ذا التمثيل يبق≈ 

ي������اة، �لكن تبÚ اأن اخلرائ  ثابتاً Wيلة ا

الق�رشية هي عر�س������ة لتحوير م�ستمر مبني 

�سي������ة، �ملا كنا  عل≈ ا�ستعم������االت ال�سبل ا

ح�سية حركية لذا  تلفة  نن�ساأ يف بيئات 

ور عل������≈ نحو Wفيف يف  فاإن������ه �سيحد 

�سا�ض  البنيان القائم يف اأدمغتنا، �Áثل Pل∂ االأ

27
.Individuality البيولوجي للفردية

 IôcGò∏d á«aGô©à°SG πMGôe çÓK •
óe C’G á∏jƒW

 اإننا ن�ستطيع اأن ن�ستجلي ثال مراحل 

مد:  ر بها الذاكرة Wويلة االأ ا�ستعرافية 
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1 ت�س������كل �سري�رات التمي������ز �التخزين 

مد،  �ىل من الذاك������رة Wويلة االأ املرحل������ة االأ

للمعلومات  �رمبا يك������ون الرتميز مزد�ج������اً 

عل≈ �سكل لفظي اأ� عل≈ �سكل �سور، اأ� عل≈ 

ال�سكل������Ú معاً، �قد تك������ون هنال∂ م�ستويات 

ً عميق  تلفة من الت�سور الذاكري، م�ستو

ترتمز في������ه املعلوم������ات عل≈ �س������كل ق�سايا 

ً �سطحي حيث Áكن اأن يكون ال�سكل  �م�ستو

28
لفظياً اأ� �سورياً.

2 ي�سكل التنظيم املرحلة الثانية، حيث 

اأن هنال������∂ بع�ض الذكري������ات امل�ستقرة جداً 

التي ال تت�سو�ض بتغ������ري �سياقات اال�سرتجا´. 

أ� املعارف العامة التي ن�سمها  اإنها املفاهيم ا

29
ت ا�سم الذاكرة الداللية.

أم������ا املرحلة الثالث������ة للذاكرة Wويلة  3 ا

مد فت�سمل عملية اال�ستذكار/ اال�سرتجا´،  االأ

�Áكن اأن يتم اال�سرتجا´ هنا ب�سورة مبا�رشة 

 
q
�ىل فاإننا نعي ال������ة االأ ������ري مبا�رشة، با أ�  ا

أما اإPا  جابة عل≈ �سوؤالm ما، ا عملية التذكر كاالإ

 qل∂ يتطلP أ� ننزل �سلماً فاإن أ كتاباً ا كنا نقرا

�لوجاً متع������دداً اإىل الذاك������رة، اإىل الكلمات 

�املع������ا بالن�سبة للق������راAة، �اإىل الت�سورات 

دراكي������ة بالن�سبة لنز�ل ال�سلم،  ركية �االإ ا

الة فاإنن������ا ال نعي تنفيذ  �يف مث������ل ه������ذه ا

30
اال�سرتجا´.

 ¿G à NG  ‘ ø e dG  QhO  ƒ g É e  •
?IôcGòdG

يب������د� اأن هنال∂ برهة م������ن الزمن تكون 

مبثابة توWي������د ال تتواجد الذكريات خاللها 

أ� كهربائ������ي – اإال عل������≈ �س������كل ديناميك������ي ا

هة يج اأال  كهركيميائي فاأثناA ه������ذه ال

يجري ت�سوي�ض الذكريات حت≈ يجري نق�سها 

عل≈ �سكل اإنغرام ENGRAM بنيوي دائم، 

أثناA فرتة  ط������م اإثر Pكر دينامي������ة ا فاإPا 

31
بد. التوWيد، فاإن الذكر تغي اإىل االأ

�كما اأملحنا �سابقاً اإىل اأهمية الرتميز يف 

اختزان الذاكرة حيث ترم������ز الذكريات من 

تلفة من املعلوم������ات، �ت�ستدع≈  �سن������وف 

خالل هذه العملية املعلوم������ات امل�سابهة لها 

ازن الذاكرة �تق������ارن معها، لذا فاإن  م������ن 

أثناA عملية الرت�سي ال  املعلومات اجلدي������دة ا

تخ������زن ع�سوائياً بالدما ب������ل تخزن برتاب 

خر م������ن نف�ض  مبا�رش م������ع الذكري������ات االأ

32
النو´.

 هذا يعني اأن جوه������ر عملية الرت�سي 

أ بالتغريات الكيميائية  consolidation يبدا
امل�ساب������∂  يف  �الت�رشيحي������ة  �الفيزيائي������ة 

مد  الع�سبونية امل�سوؤ�لة عن النو´ الطويل االأ

للذاك������رة، �ت�ستغرق ه������ذه العملية 5 – 10 

أك  أ� ا �سغري �مدة �ساعة ا دقائق للرت�سي االأ

33 للرت�سي القوي.

 hippocampus  °ü◊G  QhO  •
IôcGòdG IQh °S ‘

 �اإPا ما حا�لنا اأن ن�ستق�سي عن املراكز 

ية امل�سوؤ�لة عن اختزان الذاكرة فاإننا  الدما
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نر اأن املكون الرئي�سي لقدرتنا عل≈ التذكر 

 � Hippocampus – Úس� موجود يف ا

ويف  الذي هو جزA من الق�سم اأ� اجلهاز ا

الدم������ا  منطق������ة  يف   Limbic system
ية التي  �������رشار الدما ، حيث اأن االأ ��س االأ

ع������ل ال�سخ�ض يعي�ض   Aت�سي������ هذا اجلز

34
د�ن Pاكرة �يخلق اإح�سا�ساً بال�سيا´.

 لق������د بين������ت العديد م������ن التجارب اأن 

ث������ارة ال�سنعية  �س������Ú يخلق حالة من االإ ا

أنها �رش�ري������ة للتذكر، �بف�سل  حيث يب������د� ا

مر املهم،  Pل∂ تتمكن الذاك������رة من انتقاA االأ

�سÚ مثري  ت نظري������ات اأخر اأن ا �اعت

�سÚ من الناحية  لالنتباه، �يف الواقع فاإن ا

وفية  الت�رشيحية �سديد التقارب مع البن≈ ا

35
ثابة. فز �االنفعال �االإ التي تراق ا

 �يف الدرا�س������ة الت������ي اأجراها الباحث 

جامع������ة ييل 1994 بو�ساWة  فريد مان 

 Brain Metabolism اأي�ض امل قيا�ض 

تقني������ة قيا�������ض فعالية مناWق م������ن الدما 

عن Wري������ق عملية اال�ستق������الب يف اخلاليا 

الع�سبي������ة  � اأXه������رت ن�ساW������اً متزامناً يف 

�س������Ú �بع�ض �ساح������ات الق�رشة  تلفيف ا

�س������Ú يعمل عل≈  أيه اإن ا املخي������ة، �يف را

توWيد االرتباWات اجلديدة بÚ الع�سبونات 

يف ح������Ú اأن الق�رشة قب������ل اجلبهية �رش�رية 

ال�سرتج������ا´ ح�سائ������ل التعل������م الرتابطي من 

مد بغية ا�ستخدامها  اأماكن التخزين Wويل االأ

36
يف املهمة الراهنة.

م������ن معهد   Úمت�سك أي�س������اً ف������اإن   ا

ز�ال   � أم������ارال  ا  � الوWني������ة  ال�سح������ة 

م������وركان م������ن جامع������ة كاليفورنيا 1994 

�س������Ú ال تتدخل يف  � يوؤك������د�ن اأن افات ا

�سÚ يعال  اخت������زان الذاكرة اجلديدة، فا

أ�سابيع �حت≈  ديثة التعلم ملدة ا املعلومات ا

�سهر �من ثم ينقلها اإىل باحات معينة يف ق�رشة 

37
قق اختزاناً اأك دÁومة. امل حيث 

�سÚ هو  أي�س������اً اأن ا  �م������ن املحتمل ا

اأحد ال�سبل ال�سادرة املهمة من باحات الثواب 

 Punishment �العق������اب   Reward
�سية  ويف حيث ت�ستثري املنبهات ا للجهاز ا

أ� الكراهية. مراكز  فكار التي تولد االأ ا أ� االأ ا

وفية، بينما ت�ستثري املنبهات التي  العقاب ا

تولد البهجة �ال�سعادة اأ� حت≈ الثواب مراكز 

 Limbic ويف اجلهاز ا وفية  الثواب ا

، �يوف������ر Pل������∂ لل�سخ�ض بواعث  System
�خلفيات مزاجية تك������ون باعثة عل≈ التذكر 

38
ري �سارة. �سواAً كانت �سارة اأم 

أين������ا اأن تر�سي������   �هك������ذا بع������د اأن را

أنه يتم مبوج ‹موعة  الذكري������ات يفرت�ض ا

ية اإ�سافة اإىل تبدالت كمية  من البن≈ الدما

، �Pل∂ من  �نوعي������ة يف التع�س������ي الع�سبو

اأج������ل ا�ستح�سار الذكري������ات، �تكوين حلقة 

ا�رش �سعياً �راA توجيه  مع املا�سي مع ا
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االنتب������اه نحو ر�ؤي������ة امل�ستقب������ل، �عل≈ هذا 

ائياً   ف������اإن لفعل الذاكرة هنا بع������داً ثالثياً  

Teleological م������ن خ������الل جوابن������ا عن 
املا�سي الذي  يعد موجوداً، �عن امل�ستقبل 

ا�رش  ري موج������ود، �عن ا الذي ال ي������زال 

ال������ذي يتال�س≈ خ������الل اللحظ������ة التي يولد 

�سبان  فيها، فالتذكر يتي������ لنا اأن ناأخذ با

بعاد الزمني������ة الثالثة، كما كان  مع������اً هذه االأ

كانت  كان������ت ق������د الحP ßل������∂ جي������داً، 

الذي يعت������ اأن ملكة التذك������ر �ملكة التنبوؤ 

رب������ة متما�سكة،  لتحبكا يف  ت�ستخدم������ان 

ري موجود  م������ا  يعد موجوداً �م������ا ال يزال 

دm موجه  ، �تذكر املا�سي  بو�ساWة املوجود

 Úيكمن يف اأن نوازن حالياً ب mد للم�ستقبل، 

39
ما كنqا قد �سنعنا �ما Áكن اأن ن�سنع.

حدا يف  لذا فاإن الزمن ه������و مواقع االأ

امليتا  هند�سة الن�سي الذاكري، �هو العن�رش 

حدا يف  � بيولوجي الذي ي�ستهدف رب االأ

الكو فهل ثمة  الدما بالزمن اخلارجي 

زمن اخر را�س يف Pاكرتنا

ن�س������ان الق������دمي  يتع������ود عل������≈   اإن االإ

االحتف������ا ب�س������يA يف Pاكرت������ه بتخطي������ 

مق�سود، بل كان يت�رشف تبعاً لباعث مبا�رش، 

 Aا�سه مع ال�سي ظة  �لنز�´ عفوي، �يف 

تظهر �س������ورة ال�سيA نف�س������ه، ��سورة الفعل 

40
.Aكج�سد للفكرة، اأي كت�سور لل�سي

 �Áكنن������ا اأن ن�سم������ي تل������∂ الذاك������رة � 

 Primary memory الذاك������رة البدئي������ة

� �ه������ذه الذاكرة ال Áكنه������ا اأن تنف�سل عن 

الفاعلي������ة اجلارية �ع������ن Xر�فه������ا، �ساأنها 

�س������اأن التفكري البدئي: اأي التي لي�ض مبقد�ر 

فراد اأن يتكلموا عنها، �ال�سلو املكت�س  االأ

بو�سفه مكت�سباً �مند‹اً، هو ح�سور املا�سي 

�لي�ض Pاكرة املا�سي  اأ� ح�سور يف املا�سي 

اإنها Pاكرة د�ن احتي������از للوعي توؤثر بالفرد 

د�ن عل������مm من������ه، �تر��������ض اجل�س������م لتجعله 

رتاب املوؤ�س�ض  Pا Pاك������رة �هي �رشب من اال

41
للهوية.

جا�سون برا�ن � جامعة   �ح�س نظرية 

نيويور � باأن التفارقات االنفعالية للذاكرة 

أ�سد  هي حاالت من الرتاج������ع اإىل م�ستويات ا

42
ي. بدائية من التع�سي الدما

 لك������ن كيف يتم رب الذاكرات البدئية 

يون  لتوؤلف فيما بعد Pاكرة الفرد.. يقول 

اإن الذاكرة املت�سلة ال �جود لها يف ال�سنوات 

ي������اة، �ال تظهر اإال كجزر من  �ىل م������ن ا االأ

أ�سياA م�سيئة يف اأعماق الظالم.  أ� ا الواعية ا

أك ��سيA اأجد، هذا  اإن هذه اجلزر �س������يA ا

ال�سيA ه������و ال�سل�سلة من املحتويات النف�سية 

، ��ساأنها يف  ن������ا االأ التي ت�سكل م������ا ندعوه 

ا هي  اماً اإ �لية  Pل������∂ �ساأن املحتويات االأ

مو�سو´ يف الواعي������ة، �لهذا يتحد الطفل 

 . عن نف�سه ب�سورة مو�سوعية � ب�سيغة الغائ

أنه يف اللحظة التي  �ي�سيف يون � �ال �س∂ ا
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أ فيها الطفل بالتحد عن نف�سه ب�سيغة  يبدا

املتكل������م، عند ه������ذا امل�ستو تت�س������كل بداية 

43
الذاكرة املت�سلة.

 اإن االت�س������ال الزما � املكا للذاكرة 

ح�سا�������ض بواقعيته������ا �Áنحها بعداً  يولد االإ

الفرد /  أم������ا نتيجة �ح������دة  ا �سيكولوجي������اً 

لد  qد يف الن�سي������ الزما املكا يو ا

املعرفة �Áن ال�سخ�������ض بعداً انطولوجياً.. 

فكيف يكون Pل∂..

اإن الذاك������رة التي يجري ترميزها زمانياً 

 temporally and spatially �مكاني������اً 

، �Pاكرة ال�سري  حدا coded ه������ي Pاكرة االأ
ثل جميعها عل≈ ه������ذا النو´ من  الذاتي������ة 

ن معاجلة املعلومات فيها  الذاكرة، �Pل������∂ الأ

تولفين �  تك������ون زمانياً اأ� مكانياً، �يق������ول 

اإن ه������ذا النو´ م������ن الذاك������رة يت�سمن د�ماً 

ري فيها  مرجعيات لل�سرية الذاتية بحيث 

. اأما الذاكرة  مقارن������ة حد ما مع الذك������ر

الداللية اللفظية فتع������ز اإىل الذاكر التي 

 stored in تخ������زن ب�سكل لغ������وي �رم������زي

linguistic and symbolic form �كل 
�احد منها له قواعد خا�سة بعملها �من اأمثلة 

الذاكرة الداللية � الريا�سيات، �اللغة �ي�سمي 

حدا باأنها تذكر  تولفين منظومة Pاكرة االأ

ات الذاتية، �الذاكرة الداللية اللفظية  اخل

44
.knowing هي منظومة املعرفة

�ساكز يف عام 1995 باأن   لقد ��سف 

ة �سابقة يجري قيا�سه  التذكر الواعي خل������

 Aسوا� self report ريق تقرير الذاتW عن

أ� اختبارات التعرف  عن Wري������ق اال�ستدعاA ا

 awareness يرتافق د�ماً بالوعي �املعرفة�

تل������∂ هي الذاكرة ال�رشيحة � اأما عندما يتم 

ري �اعي �يقا�ض  ري هادف، اأ�  التذكر ب�سكل 

 ،Aدا مبا�رشة عن Wريق تاأثري الذاكرة عل≈ االأ

45
فاإننا هنا باإزاA الذاكرة ال�سمنية.

 اأال ي�سعن������ا اال�ستنت������اج م������ن Pل∂ باأن 

وPج الذاكرة ال�رشيحة يرتب ب�سكل اأ�ثق 

، Pل������∂ اأن كال  حدا وPج Pاك������رة االأ م������ع 

ز فيهم������ا د�ر الوعي، مبعن≈  النموPجÚ ي

رادة  اأن الذاكرة ال�رشيحة تتطل الوعي �االإ

حدا  يف اإن�ساA التقارير الذاتية، �Pاكرة االأ

يتطل������ فيه������ا معاجل������ة زماني������ة � مكانية 

. اإن  حدا الواعية االأ ، �نقول هنا  حد لالأ

ال�رشي ينطلق هن������ا من كونه حدثي مبعن≈ 

 ، أك ارتباW������اً بالواقع الزما � املكا أنه ا ا

�م������ن �حدتهما تت�س������كل الذاك������رة الواقعية 

. املو�سوعية

������وPج الذاكرة  م������ر فاإن   �كذل������∂ االأ

أي�ساً ب�س������كل اأقرب مع  ال�سمني������ة يرتب������ ا

������وPج الذاكرة الداللي������ة اللفظية، Pل∂ اأن 

كال النموPجÚ يخفي �سمن الياته �سري�رات 

������ري �اعية، مبعن������≈ اأن الذاك������رة ال�سمنية 

ري هادف  ري �اعي  أدا�ؤها ب�سكل  يتبد ا

رادة، اأما الذاكرة  فه������و ال ي�سرت• الني������ة �االإ



 Iôcاòشة ال�óæg

1 9 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

الداللية اللفظية فهي تعت النموPج املعريف 

ن�سان، �بناAه������ا الداخلي يت�سكل  املمي������ز لالإ

ري �اعية � Áكن اأن نر Pل∂ يف  �فق اليات 

�رمبا بدايات  �ساW������ري اأ� حت≈ الفن نتاج االأ

، �من  ال�سوري �الرمزي التفكري الريا�سي 

هن������ا ن������ر اأن ال�سمني Pات������ي يف �سميمه، 

�الدال اللفظي معريف يف �سكله �بنائه.

?äGòdG øe IôcGòdG bƒe •
يب������د� لن������ا اأن الذاك������رة اأ�س������ل ال�سعور 

باال�ستمراري������ة الزمنية �ال�������رش• ال�رش�ري 

ن������ا، فمن امل������دة الزمنية  لت�س������ور �ح������دة االأ

ا يولد  �الق������درة التذكرية عل������≈ اإدراكها، اإ

الوعي بالذات رمب������ا. �الفرد هنا ي�ستهدف 

العا بو�ساWة الذاك������رة �يجتاز الوعي بهذا 

العا عل≈ نح������وm م�ستمر �يظهر نواياه اإزاAه، 

�يبنيه �ينظمه يف الزم������ان �املكان �Áنحه 

46
املعن≈.

ن�سان  اإن الفارق اجلذري ب������P Úاكرة االإ

ال������ذات Pل∂ اأن  وا�سي هي  �Pاك������رة ا

ح������دا املحفوXة  وا�سي������ ال تدم االأ ا

عل منها مو�سوعاً  لذاكرتها يف معن≈، �ال 

وا�سي من جهة  للت�س������ور، �تكون ه������ذه ا

ريبة عن كل فكرة مبر�ر الزمن الذي  اأخر 

ر بها  qح�سا�سات التي تذك يول������د من تعاق االإ

الذاكرة، فحÚ اأن الدما الب�رشي قادر عل≈ 

اأن يبتك������ر ا�سرتاتيجيات عل������≈ نحو م�ستقل، 

، اإن  تنظيم الذات �يبني برا‹������ه اخلا�سة 

وا�سي  ن�سانية ت�سورية �Pاكرة ا الذاكرة االإ

تقت�������رش عل≈ العر�ض، �ه������ي عاجزة عن اأن 

47
أ� اأن تقرر اأن تن�س≈. تختار، اأن تتذكر، ا

أ� الن�سي������ان يظهر عالقة   اإن التذك������ر ا

 : با�سالر �جودية مع امل������دة الزمنية � يقول 

مينة لعمرنا �ال  تفß نف�سنا بالذكر االأ  

 .Úقيقي لطول ال�سفر يف ال�سن بالقيا�ض ا

املدة الزمني������ة اإال بذكر   ßتف اإنه������ا  

ا�سمة  حدا التي كونتنا يف اللحظات ا االأ

حدا املدركة  من ما�سينا. فالتذكر يرت االأ

ظ������ة اال�ستح�سار  �ف������ق نظام عقال يف 

أنات فاعل������ة باملعن≈ الذي  ا نف�سها خ������الل 

يطلق������ه با�سالر عليها، حي������ث يجري احتياز 

الذاك������رة. �ه������و احتياز للوع������ي بالذات يف 

48
الوقت نف�سه.

 اإن عمل الذاكرة لي�ض فردياً عل≈ نحو 

دد فعل التذكر  fi�ض، فقيادة ال�رشد التي 

تتكيف دفعة �احدة م������ع ال�رش�• اجلمعية 

 mيتعدل ال�سعور باملا�سي عندئذ Pللتعبري عنه، اإ

�فقاً للمجتم������ع، اإن ن�سيج������اً Pاكرياً جمعياً 

اماً هو الذي �سيغذي �سعورنا بالهوية. اإن 

الذاكرات املنظمة تظه������ر عندئذ كذاكرات 

الة، قوية، �سلبة، تعزز االعتقاد با�سرتا  qفع

اجلماعة يف اأ�سل �تاري م�سرتكÚ، �عندما 

را�ض  تكون الذاكرة د�ن ق������وام، �تكون االأ

ام�سة، فاإن الذاكرة  م�سو�س������ة �امل�رش�عات 

املنظم������ة ال تفل يف اأن تنبعث �تظل �سعيفة 

49
�مت�سظية.
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ت�سم��ح باجنذاب اأيونات ال�سوديوم املوجبة يف حني تبطن القنوات ال�ساعدة ب�سحنات موجبة ت�سمع بانتقال اأيونات 

امللوريد ال�سالبة وذلك عندما تزداد اأقطار كال هاتني القناتني.

وميكننا القول بتو�سيح اأكرب مايلي: 

اأوًل- ح�س��ول زيادة عدد مواقع حترير احلوي�سالت لفرز املادة الناقل��ة وذلك على �سطح النهاية قبل امل�سبكية املحيط بها 

الفلح امل�سبكي �Synaptix Cle الذي يف�سلها عن النهاية بعد امل�سبكية ب�سعة )200- 300 اأنغ�سرتوم(.

ثانياً- ل يزداد فقط عدد مواقع حترير احلوي�سالت ولكن يزداد اأي�ساً عدد احلوي�سالت الناقلة يف كل نهاية قبل م�سبكية.

ثالثاً- زيادة يف عدد النهايات قبل امل�سبكية مع ا�ستمرار التدريب، ي�سل عددها اإىل اأكرث من �سعف ال�سوي وبالتايل يزداد 

�سافية. )راجع- املرجع يف الفيزيولوجيا  طول تغ�سنات Dendrites الع�سبونات املتتالية لتتكيف مع امل�سابك الإ

الطبية. امل�سادر. �س883(.

فري�ست، ت�سارلز- الدماغ والفكر، ترجمة: د.حممود �سيد ر�سا�س، دار املعرفة، دم�سق ط /2/ 1993، �س185.  -1

د. عبد اهلل، حممد قا�سم، �سيكولوجية الذاكرة- ق�سايا واجتاهات حديثة، �سل�سلة عامل املعرفة- فرباير 2003، �س18   -2

.19 –
د. عب��د اهلل، حمم��د قا�سم، �سيكولوجي��ة الذاكرة- ق�سايا واجتاه��ات حديثة، �سل�سلة عامل املعرف��ة- فرباير 2003،   -3

�س20-19.

د. عبد اهلل، حممد قا�سم، �سيكولوجية الذاكرة- ق�سايا واجتاهات حديثة، م�سدر �سابق، �س21.  -4

د. عبد اهلل، حممد قا�سم، �سيكولوجية الذاكرة- ق�سايا واجتاهات حديثة، م�سدر �سابق، �س22.  -5

دورتيي��ه، فران�سوا- الدماغ والفكر، ثورة علوم ال�ستع��راف، ترجمة حممد دنيا، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، ط   -6

/1/، 2007، �س343.

دورتييه، فران�سوا- الدماغ والفكر، ثورة علوم ال�ستعراف، م�سدر �سابق، �س343.  -7

�ساغ��ان، كارل- تنانني عدن، تاأم��الت يف تطور العقل الب�سري، ترجمة: نافع اأي��وب لب�س، من�سورات احتاد الكتاب   -8

العرب دم�سق بال رقم طبعة، 1996، �س15.

فري�ست، ت�سارلز- الدماغ والفكر، ترجمة: د.حممود �سيد ر�سا�س، دار املعرفة، دم�سق ط /2/ 1993، �س181.  -9

10- د. ا�سماعيل، عزت �سيد، علم النف�س الفيزيولوجي، النا�سر وكالة املطبوعات- عبد اهلل حرمي- الكويت- ط /1/ 

امل�صادر
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1982، �س755- 756. 

11- �ساغ��ان، كارل- تنان��ني عدن، تاأمالت يف تطور العقل الب�سري، ترجمة: ناف��ع اأيوب لب�س، من�سورات احتاد الكتاب 

العرب دم�سق بال رقم طبعة، 1996، �س18.

مريكية، العدد 5، املجلد 14، 1998، �س13- 14. 12- بريد �سلي، اآلية التفكري، جملة العلوم الأ

مريكية، العدد 5، املجلد 14، 1998، �س14. 13- بريد �سلي، اآلية التفكري، جملة العلوم الأ

مريكية، العدد 5، املجلد 14، 1998، �س15. 14- بريد �سلي، اآلية التفكري، جملة العلوم الأ

مريكية، العدد 5، املجلد 10، 1994. 15- راكيك، الذاكرة العاملة والعقل، جملة العلوم الأ

16- مون��و، جاك- امل�سادفة وال�سرورة، حماولة يف الفل�سفة الطبيعية لعلم احلياة احلديث، ترجمة: د. حافظ اجلمايل، دار 

طال�س للدرا�سات والرتجمة والن�سر، دم�سق ط /2/ 1998، �س137.

17- غايت��ون وهول- املرج��ع يف الفيزيولوجيا الطبية، ترجمة: اأ.د. �سادق الهاليل- حترير د. حممد دب�س، م�سدر �سابق، 

�س881.

18- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق، �س674.

مريكية، العددان 7/6، املجلد 24، 2008. 19- ت�سيني، كود الذاكرة، جملة العلوم الأ

20- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق، �س881.

21- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق، �س881.

22- د. ا�سماعيل، عزت �سيد، علم النف�س الفيزيولوجي، النا�سر وكالة املطبوعات- عبد اهلل حرمي- الكويت- ط /1/ 

1982، �س749- 750.

23- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق �س883.

24- د. اإ�سماعيل، عزت �سيد، علم النف�س الفيزيولوجي، النا�سر وكالة املطبوعات- عبد اهلل حرمي- الكويت- ط /1/ 

1982، �س751.

25- د. اإ�سماعيل، عزت �سيد، علم النف�س الفيزيولوجي، النا�سر وكالة املطبوعات- عبد اهلل حرمي- الكويت- ط /1/ 

1982، �س752.

26- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق �س884.

مريكية، العدد 5، املجلد 10، 1994. �سا�س البيولوجي للتعلم والفردية، جملة العلوم الأ 27- كاندل وهاوكي�س، الأ

28- دورتييه، فران�سوا- الدماغ والفكر، ثورة علوم ال�ستعراف، م�سدر �سابق، �س339� 340.

29- دورتييه، فران�سوا- الدماغ والفكر، ثورة علوم ال�ستعراف، م�سدر �سابق، �س341-340.

30- دورتييه، فران�سوا- الدماغ والفكر، ثورة علوم ال�ستعراف، م�سدر �سابق، �س342.

31- فري�ست، ت�سارلز- الدماغ والفكر، ترجمة: د.حممود �سيد ر�سا�س، دار املعرفة، دم�سق ط /2/ 1993، �س185.

32- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق �س884.

33- غايتون وهول- املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية، م�سدر �سابق �س884.

34- �ساغان، كارل- تنانني عدن، تاأمالت يف تطور العقل الب�سري، م�سدر �سابق، �س20.
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35- فري�ست، ت�سارلز- الدماغ والفكر، م�سدر �سابق، �س190.

مريكية، العدد 5، املجلد 10، 1994. 36- راكيك، الذاكرة العاملة والعقل، جملة العلوم الأ
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فرباير 1990، �س15.
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إاعة بيولوجي������ة خا�سة به تولد اإاعة بيولوجي������ة خا�سة به تولد اإيقاعات  اعة بيولوجي������ة خا�سة به تولد اساعة بيولوجي������ة خا�سة به تولد اس سعماق كل كائن حي �سعماق كل كائن حي � تقب������ع يف اأ

ب بد�رها فعاليات سب بد�رها فعاليات سب بد�رها فعاليات الكائن كافة بكل تفا�سيلها مبا يف Pل∂ تلبية  سزمني������ة ت�سزمني������ة ت�

اعات ساعات ساعات  سية لل�سية لل� ية لل�سية لل�س ست رئي�ست رئي� إب. اإب. اإن هنا ثال د�را ال�رشال�رشا حاجات الكائن من الطعام �ا

نة كاملة. سنة كاملة. سنة كاملة.  سWول تغطي �سWول تغطي � هرية، �د�رة زمنية اسهرية، �د�رة زمنية اسهرية، �د�رة زمنية اأ سخر �سخر � البيولوجية: د�رة يومية �اأ

انها انها انطلقت اأ�ساًل أ اماً Pل∂ ا  Úاماسا�ي  Úاماسا�ي  Úا�ي سىل ن�سفÚ مت�سىل ن�سفÚ مت� إليوم اإليوم اإ ا�ىل ا�ىل ا الد�رة الد�رة االأ ام ام ا م سم س ستق�ستق�

م مع اليوم القمري  م مع ساعة بيولوجية تتنا م مع ساعة بيولوجية تتنا اعة بيولوجية تتنا س منا �س منا � mإئية. اإئية. اإن لكل توستوستوا س�س� من املناWق اال

.ájQƒس�dG áيfƒµdG áم©ي÷G ي�ضFQ

dG©مæØdG :»æØdG πان TساdG …O©ي�سم«.

❁❁

ò

dG�ساعÑdG áيLƒdƒيá وeõdGن

Oا©dG ¥ƒa õjاa د�ضæ¡ŸGOا©dG ¥ƒa õjاa د�ضæ¡ŸG

❁



øe الùشاYة البيولوLية hال

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  172010

م�سي. سم�سي. سم�سي.  سب������ نف�سها �فق اليوم ال�سب������ نف�سها �فق اليوم ال� ب������ نف�سها �فق اليوم ال�سب������ نف�سها �فق اليوم ال�س سثم تعيد �سثم تعيد �

يحد Pل∂ قب������ل انتهاA اأحد اأWوار ال�ساعة 

هري������ة �قد يرتافق مع بع�ض سهري������ة �قد يرتافق مع بع�ض سهري������ة �قد يرتافق مع بع�ض  سالبيولوجية ال�سالبيولوجية ال�

طرابات الوXيفية.سطرابات الوXيفية.سطرابات الوXيفية. ساال�ساال�

 الحß العلماA اأن ال�ساعات البيولوجية 

للقردة بالغة الدقة �اأدق من ال�ساعات الذرية. 

تظهر ال�ساع������ة البيولوجي������ة اليومية للفرد 

سكل �ا�سكل �ا� �كم������ا يف الكائنات س �كم������ا يف الكائنات س �كم������ا يف الكائنات  كل �ا�سكل �ا�س سن�س������ا ب�سن�س������ا ب� االإ

اأ� يف  ض�ض�ض اثر �رشبة قوي������ة عل≈ الراثر �رشبة قوي������ة عل≈ الراأ إخ������ر اإ إخ������ر 
االأ

نوبة من نوبات التهاب الدما ال�سباتي.

ري سري سري اإىل اأن  سن هن������ا من الدالئل م������ا ي�سن هن������ا من الدالئل م������ا ي� اإ

ئة األف �سنة  �ل حت≈ قب������ل ثما ن�سان االأ االإ

به سبه سبه  س�س� أ كانت تتحكم يف حياته �ساعة بيولوجية ا

مبا ‚ده اليوم لد اجلرPان �القردة. ثابرت 

ن�سا للبحث  تل∂ ال�ساعة عل≈ حث الفرد االإ

خطار الكائنات  الثناA الليل اتقاA الثناA الليل اتقاA الأ اعن ماعن ماأ� اأ

ي������ة التهديدات سي������ة التهديدات سي������ة التهديدات  سيقاXه خ�سيقاXه خ� خر �عل������≈ اإ االأ

الت������ي كان م������ن املمكن اأن يتعر�������ض لها. اإن 

مانة الرئي�سية سمانة الرئي�سية سمانة الرئي�سية  سدقة ال�ساعة كانت مبثابة ال�سدقة ال�ساعة كانت مبثابة ال�

ياة.  ن�سا كي ي�ستمر عل≈ قيد ا للفرد االإ

ئة األف  ئة سافها قبل ثما ئة سافها قبل ثما افها قبل ثما سثر اكت�سثر اكت� إ�ف������رت النار اإ إ�ف������رت النار 

يوانات املفرت�سة  بع������اد ا أداة فعالة الإ �سنة ا

ات Wفيفة �تدريجية ريات Wفيفة �تدريجية ريات Wفيفة �تدريجية  ري��ري�� ������ �د تغي����د تغي��� د تغي���خذت  د تغي���خذت  �اأ

ية من رشية من رشية من  ياة اليومية للمجموعات الب� ياة اليومية للمجموعات الب�رشيف ا رشيف ا

اأهمها تاأجيل مواعيد النوم �البقاA يف حالة 

يقظة اإىل ما بع������د مغي ال�سم�ض. كان البد 

ن�سان عق  لل�ساعة البيولوجي������ة اليومية لالإ

ه������ذه التطورات م������ن اأن تغو�������ض اإىل عمق 

الال�ع������ي، لكنها  تخرج ع������ن دائرة الفعل 

فغدت موجهة لعملي������ة التطور كما �اأخذت 

أث������ر به������ا بد�ره������ا. من هن������ا كان الغياب  تتا

الظاهري لل�ساعة املذك������ورة يف ع�رشنا. اإن 

اأي خل������ل يف الوXائف الع�سبية من �ساأنه اأن 

. اأما ال�ساعة  يدفع ال�ساعة �اثارها اإىل ال�سط

ال�سهرية فما زالت �ا�سحة لد اإنا اجلن�ض 

الب�رشي، �اإن كان بر�ز اثارها اجلليلة يرتب 

 Aبحد� اال�سطرابات النف�سية. يجد العلما

�سعوبة بالغة يف تعق������ ال�ساعة البيولوجية 

ن�س������ا فقد دفعتها  ال�سنوي������ة لد الفرد االإ

ديثة اإىل �هادm �سحيقة من بنيوية  املدنية ا

الذات. لقد �سبطت ال�ساعة البيولوجية عل≈ 

اإيقاعات التظاهرات الفلكية ب�سكل رئي�سي.

يقاعات املا�سية  ول ال������ذات االإ كي������ف 

انm بط������يA كيف يرتجم  �امل�ستقبلي������ة اإىل 

اإىل  الفيزيائي������ة  االنطباع������ات  الدم������ا 

م�ساعر هل العا ه������و امل�ساعر هل Áكن 

 Aاملحلية بالفيزيا تو�سيف هذه الكلياني������ة 

م م������ن اأن الوعي  �الريا�سي������ات عل������≈ الر
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ينبثق عن الدما امل�سن������و´ من Pرات كثرية 

ري قابل للتجزئة. هل  منف�سلة فاإنه يب������د� 

هنا تقاب������ل بÚ عالقة الدما بالوعي من 

جهة �عالقة املجال الفيزيائي باجل�سيمات 

�سا�ض الزمني هو حركة  . اإن االأ من جهة اأخر

ركة  . تتخلق تل∂ ا البيولوجي������ا يف املحي

رادة �تنج������م عنها عالقة زمنية مع  بفعل االإ

رادة تخلqق الزمن  ، هل يعني Pل∂ اأن االإ العا

البيولوجي������ة املدفونة  ال�ساعات  مب�ساع������دة 

يف اأعم������اق الال�ع������ي. يجد ه������ذا الت�سا�ؤل 

 Úزمنيت Úدعم������اً له بحقيقة �ج������ود فعاليت

رادة �تنفذهما البيولوجيا اأال  ر�سهم������ا االإ

�هما التجديد اخللوي �ال�سيانة الداخلية. 

ال تتواف������ر فعاليات م�سابه������ة يف الطبيعة اأ� 

ر التي������ارات الكهربائية  التكنولوجي������ا. 

الداخلي������ة يف املنظوم������ة الع�سبي������ة الوعي 

فزه. هل يعني Pل∂ اأن للحيوانات �عيها  �

مر  اخلا�������ض يوؤك������د بع�ض العلماA ه������ذا االأ

يوانات م�سابة بحاالت توحد  معللÚ باأن ا

اأقرب ملا ي�ساهد ل������د بع�ض اأفراد اجلن�ض 

الب�رشي.

 املو�سيق≈ عن جريان الكهرباA ع 
q
تع������

يوانات  البيولوجي������ا. من هن������ا كان تذ�ق ا

ن املو�سيق≈  �النبات������ات للمو�سيق≈. نظ������راً الأ

ترتي������ لغري Pاتها فهي منظومة من موجات 

ي������اة معها. ل������ذا نعت  ������م ا �سوتي������ة تتنا
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وPجاً كوني������اً يعلمنا عن الفرتة  املو�سيق≈ اأ

ح������دا �تكرارها  �اال�ستم������رار �تراتبية االأ

�ال�ساعات  درا  �االإ بالذاك������رة  �عالقته������ا 

أثر  البيولوجي������ة. ال يختل������ف العلم������اA عل≈ ا

ن  املو�سيق������≈ يف ال�ساع������ات البيولوجية. �الأ

املو�سيق≈ تنط������وي عل≈ فعلm فيزيائي فلعلها 

�س������ي ال�ست�سعار الوج������ود. يختزل  املع ا

�س�������ض بدهي عميق  ت������ذ�ق املو�سيق≈ اإىل 

للزمن م�سبو• عل≈ ال�ساعات البيولوجية. 

ز الذاكرة  qاكرة. املو�سيق������≈ تركP ال زمن بال

بالت������ا ته������ العق������ل زمنيت������ه. توؤك������د لنا 

ارقون يف جل������ة الكون. اإن  أننا  املو�سيق������≈ ا

عالقة ال������ذات باملو�سيق������≈ حد�سية �لي�ست 

ا يب������د� من بنيوية  م  منطقي������ة عل≈ الر

منطقي������ة للمو�سيق������≈. لذا ف������اإن املو�سيق≈ 

 : التخ�س������ع للتخ�س�ض ب������ل تتواجد �ح�س

م �مو�سيق������≈ تنابذ.  هن������ا مو�سيق������≈ تنا

ت�سب������ املو�سيق≈ بالغة اجلودة عندما يكون 

املوؤل������ف زمنياً مبعن≈ م������ن املعا اأي عندما 

فز مو�سيق≈  يكون �الزمن ع�سوية �احدة. 

 Aج������را ������م ال�ساع������ات البيولوجي������ة الإ التنا

ا�ستبط������ان تنبث������ق عن������ه Pات م�سقولة. اإن 

املو�سيق≈ املعا�رشة هي مو�سيق≈ توقيت فهي 

fiكومة بالتقومي �املواقيت االجتماعية. اإن 

املو�سيق������≈ الفعلية هي املو�سيق������≈ التماثلية 

مقارنة بالذات ��ساعاته������ا البيولوجية. اأما 

املو�سيق������≈ الرقمي������ة فهي لي�س������ت مو�سيق≈ 

 : Wالق. هنا نط������ر الت�سا�ؤل التا عل������≈ االإ

د انطالقاً  qكي������ف ي�ستطيع الدم������ا اأن يج������ر

من موجاتm مبهم������ة ا�ست�سعار الزمن �تذ�ق 

املو�سيق≈

أ�لي�������ض ال�سع������ر ف�س������اًل م������ن ف�س������ول  ا

ال�رشي������ع  الزمن������ي  الدف������ق  اإن  املو�سيق������≈ 

يقاعات العاجل������ة لل�ساعات البيولوجية،  �االإ

ياة اإىل �سبه حلم. لذا اتخذ املتنبي  تقل ا

موقفاً من التيار الزمني:

É°üî°T  q EG  ¿É e dG  Rô H  ƒ dh

»eÉ°ùM  ¬ bô Ø e  ô © ° T  Ö°†

اخت������زل املتنب������ي الزمان �مع������ه �ساعاته 

البيولوجية، اإىل املكان بقوله:

ÜÉ W  ¿EGh  m¿É e  ‘  É æ ª bCG  ’

π « Mô dG  ¿É ŸG  ø  ’h

« ° U  ¿É e dÉ a  ° U  GPEG

π « ∏ Y  ¿É e dÉ a  π à YG  GPEGh

ظ������ة تدقها �ساع������ة بيولوجية، هي  اإن 

ان  ان خليل ج الزمان باأ�رشه. اأكد Pل∂ ج

أبداً.  ظة انق�ست  تك������ن ا بقول������ه: »�كل 

فف������ي اللحظة الراهنة تذ�ب �تتحد عنا�رش 

ا�������رش �امل�ستقبل. اأما االن فقد  املا�سي �ا
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ا�رشة كل الزمن  عرف������ت اأن يف الهنيه������ة ا

ا يرج≈ �ينجز �يتحقق.  بكل ما يف الزمن 

اأما االن فقد علمت اأن مكاناً اأحل فيه هو كل 

أ�سغلها هي كل امل�سافات«.  مكان �اأن ف�سحة ا

الزمن هو االن، ال زمن ال ان.

مكنة، فال�س∂  اإن كان م������كان ه������و كل االأ

ثل ال�ساعة البيولوجية  أننا اأ�رش للزمان.  ا

�رش  د املعري عن االأ �رش،  Pاكرة ه������ذا االأ

: الزما

q’EG  Gƒ £ à dG ‘ ¿É ° ù f E’G É eh

∂ Ø j É ª a ¿É e ∏ d ° SCG

عندم������ا ت������دق ال�ساع������ة البيولوجية دقة 

أية دقة ت�سود الظلمة �يتوقف  اأخرية ال تليها ا

أ�سار املعري اإىل Pل∂: الزمن. ا

mº ∏ X  ¤EG  É eÓ XEG  ∂∏«d  ó j j

É Ñ ° UEG É j C’G ô NG ¬ dÉ ª a

بدية  �اأكد عمر اخلي������ام التماهي مع االأ

بز�ال كل ال�ساعات البيولوجية التي عرفتها 

ياة: ا

Ghƒ£fÉa  º¡H  äƒ ŸG  °üY  ó b

ó H C’G ÜGô J â  Gƒ æ ° † à MGh

ت�سود الطاقة املكان �الزمان �هي ثابتة 

يف كميتها �ت�سا�ي ال�سفر عل≈ �سعيد الكون 

اإPا اأخذن������ا  بعÚ االعتب������ار الطاقة الكامنة 

املوج������ودة يف كل حي������ز لكن الن������ور ي�ستتبع 

ا�ل  نرت�بي هي Xل الطاقة.  الظل: اإن االأ

نرت�بي تخري ما تبنيه الطاقة: اإن كانت  االأ

نرت�بي هي ال�سم.  الطاقة هي الرتي������اق فاالأ

 mنرت�بي عل≈ نحو �بعك�ض الطاقة، ت������زداد االأ

ول  مطرد، ينط������وي اأي فعل ك������و عل≈ 

ري  الطاقة من �سكل الخر، لكن هذا التحول 

متوازن، مبعن≈ اأن ج������زAاً من الطاقة يتبدد 

عل≈ الد�ام، اأي يتح������ول اإىل Wاقة فو�سوية 

فادة منها. Áثل هذا  ري هادفة ت�ستحيل االإ

التب������دد ازدياد االنرت�ب������ي. اإن �قود ال�سيارة 

هو الطاقة، بينما الغ������از املنطلق من العادم 

نرت�ب������ي هي الفو�س≈  نرت�بي. اإن االأ ه������و االأ

�ي�سمها مع الطاق������ة القانون العام اخلا�ض 

بانحفا الطاقة. اإPا �سورنا الكون يف هيئة 

أ�سبه باإدارة هذا  نرت�بي ا م�سنع كبري، تكون االأ

عمال  امل�سنع، اإP اإنها تقرر Wبيعة �نوعية االأ

التي Áكن اإدراجه������ا يف اخلطة، ثم تدفعها 

اإىل حي������ز التطبيق الفعلي. اأما الطاقة، فهي 

، يتابع التوازن  ال������ة مراق ما يف هذه ا

ر� يف  ر�سدة �الديون. �ال  الدقيق ب������Ú االأ

اه الالعكو�ض  نرت�بي تق������رر اال Pل∂، فاالأ

اه الذي  ، اأي Pل������∂ اال حدا جلري������ان االأ

العودة في������ه اإىل املا�سي �املرتافق مع تردي 

تدريجي يف جودة الطاقة. يعني ما تقدم اأن 
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ظة من عم������ر الكون ال �س∂ قادمة يعجز 

عنده������ا كل ج�سم يف الك������ون مهما كان عن 

أية كمية م������ن الطاقة. اإP Pا  ف������ادة من ا االإ

ينحدر الك������ون اإىل الفناA فيما يعرف باملوت 

أ� الفو�سوي للكون، لعلها مفارقة  راري ا ا

، اإن اأي تكوي������ن بيولوج������ي هو تكوين  ك������

نرت�بي داخله، بينما  ري م�ستقر ينق�������ض االأ

ظة املوت اإىل  نرت�بي اخلا�سة به  تزداد االأ

الالنهاية.

د املعري يف هذا ال�سياق اإP قال:

É æ fCÉ c ¿É e dG Ö jQ É æª£ j

∂Ñ°S É æ d OÉ © j ’ ø dh É LR

ولها اإىل  اأما ع������ن زمن تردي الطاقة �

اأنرت�بي فقد اأكد:

» ∏ Ñ jh  æ Ø j  ’h  » æ Ø j

π jhh AÉ Nô H » JCÉ jh ∏ Ñ j ’h

�عن نهاي������ة فو�سوي������ة حراري������ة للكون 

أ�سار: ا

¨j  ¢ù«d  øe  Ö«Ñ∏dG  Ö«Ñ∏dGh

OÉ ° ù Ø ∏ d √ ° ü e ¿ƒ H

�كان املتنبي قد �سبقه اإىل Wر مفاهيم 

اثلة:

JGQ  â fCG  É e  É j C’G  àØJ  ’h

JÉa â fCG  É e É j C’G Jô J ’h

حوال  حيث الحß الهبو• التدريجي لالأ

اخلا�سة بكل اإن�سان �فق اندثار الطاقة:

mO ° ù  ÜÉ Ñ ° û dG » ° VÉ e É eh

OÉ © à ° ù  ô  ƒ j  ’h

هكذا ن�سي������ف اإىل ال�ساعات البيولوجية 

أتينا عل≈ Pكرها �ساعة بيولوجية اأخر  التي ا

لكل كائن حي.

تتخلل ه������ذه ال�ساعة البنيوي������ة العميقة 

جلزيA ال� دي. اإن. اإي. الذي يعرqف الكائن. 

ظة توقف ال�ساعات البيولوجية  دد  اإنها 

اليومي������ة �ال�سهرية �ال�سنوي������ة. اإنها مبثابة 

‹يات  تعليمة النهاية املنطقية �الفعلية لل

ر� يف  ������ي �ال  الفيزيولوجي������ة للكائ������ن ا

‹يات. �يف  Pل∂ فهي اختزال لكل تل∂ ال

تد �رشيع، نت�سور �ساعة بيولوجية  اإ�سقا• 

ي تعÚ بد�رها  خا�سة بالك������ون الكائن ا

ظ������ة انف�س������ال البن������≈ املادية ع������ن �سيل 

نرت�بي  رة �ا‚رافها يف تيار االأ الطاق������ة ا

راري للكون. اإن زمن  مبا يوؤدي اإىل املوت ا

تردي الطاقة هو الزم������ن اخلطي، اإنه دفق 

مفر��ض من املا�سي اإىل امل�ستقبل. اإن  يكن 

قل ينطوي عل≈  الزم������ن متتالية، فهو عل≈ االأ

متتالية.

هل Áكن للزمن اأن يكون دائرياً تطالعنا 

أ�ساW������ري القبائ������ل القدÁة مبفه������وم العود  ا

ب������دي حيث ال هر�ب م������ن د�امة الزمن.  االأ
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الة اأن ت�سب ال�ساعة  ال يكفي يف ه������ذه ا

البيولوجية عل≈ نقطة االنطالق من جديد. 

ديد ال�ساعة، بل ت�سنيع �ساعة  اإن املطلوب 

جديدة تدق لكائن �ليد. لكن الكائن الوليد 

ب�ساعت������ه اجلديدة هو Pات������ه الكائن ال�سابق 

ب�ساعته القدÁة. يتحد بع�ض العلماA عن 

ع Pاته  qوت �يندثر، ث������م يجمÁ ،ك������ون ناب�ض

لينطلق يف Wورm م�ستحد لذات الكون الذي 

اب. مات �

أم تقاWع الزمن  ظة زمني������ة ا هل االن 

بد كل  زل �االأ م������ع الالزمن. ه������ل ي�س������م االأ

أبد �فق  الزم������ن �هل قوانÚ الفيزياA اأزل �ا

نها  بد الأ زل االأ نيت�س������ه االن لقط������ة م������ن االأ

ظة  تكرر نف�سه������ا: مبعن≈ من املعا االن 

ال زمنية. عال������ بولتزم������ان املو�سو´ نف�سه 

ب������اأد�ات علمية فقانونه ع������ن تكافوؤ املعرفة 

بدي.  �الفو�س������≈ �سيغة من �سي الع������ود االأ

تفيدن������ا نظرية مط������ورة عن �جه������ة النظر 

الكوني������ة التي Pكرناها للتو ب������اأن الكون Áر 

������االت ثم يكرر  بعدد مع������fi� Úدد من ا

نف�س������ه. ت�س������ور نيت�سه اأن الع������ا الفيزيائي 

املح�سو�ض هو املمك������ن الوحيد بالتا ال بد 

بدي كي تكوqن الذات ما تريده.  من العود االأ

كان �سوبنه������ا�ر قد W������ر الفكرة نف�سها عن 

بدي ك������ي نتفح�ض املا�سي  �رش�رة العود االأ

لد تخلله امل�ستقب������ل. ال يتحقق الكمال يف 

، من هنا كانت �رش�رة  البوPي������ة اإال بالتدري

بدي. �فق البوPية اليابانية: الكينونة  العود االأ

هي الزمن �بالعك�ض.

اإن كان املا�سي مفر��ساً �ثابتاً فماPا عن 

ا�رش �امل�ستقبل، �ه������ل تكون املنظومات  ا

أ  خالقي������ة اإP Pا ال زمني������ة. ين�������ض مبدا االأ

الريب������ة يف امليكاني∂ الكوانتي عل≈ ا�ستحالة 

املعرفة باأي دقة اختيارية م�سبقة. امل�ستقبل 

نه الريبة  يف امليكاني∂ الكوانتي هو كذل∂ الأ

بح������د Pاتها. يحت������اج الر�س������د �القيا�ض يف 

الفيزي������اA اإىل مكان �زم������ن fiددين. اأما يف 

امليكاني∂ الكوانتي فيجري الر�سد �القيا�ض 

ظة زمنية  ع امتداد م������كا ال نهائي �

تطابق ال�سفر.

 Aكن اأن يكون هنا انتقاÁ ل∂ هلP بعد

اختي������اري اإن االنتق������اA االختياري لن يكون 

مكان العودة بالزمن اإىل  كذل∂ اإن  يكن باالإ

الوراA لتبديل ما جر انتقا�ؤه. عندما نر�سد 

جرام البعيدة يف الكون نقع عل≈ ما كانت  االأ

 Aجرام منذ اأزمان بعيدة فال�سو عليه تل∂ االأ

 Úل اإلينا ي�ستغرق مئات �االف �مالي املر

ال�سنوات كي يبل مرا�سدن������ا. باخت�سار اإن 
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ال الر�سدي يف اأعماق الكون يعود بنا  االر

اإىل املا�سي. هل يقود ا�ستبطان الذات باملثل 

اإىل الع������ودة نحو ما�سي ال������ذات بل �الكون. 

هل يعز ق�سورن������ا يف ا�ست�سعار الزمن اإىل 

ق�سور مقابل لل������ذات يف ا�ستبطان Pاتها اأ� 

كما يوؤكد الكات الكب������ري د��ستويف�سكي من 

ن�سان ال يقدر ما لديه حق قدره. اأن االإ

نعرج عل≈ مو�سو´ اال�ستعارات الزمنية: 

ثيل الزمن  ثيل الزمن برق������م التوقيت 

مبكان: الزم������ان البعيد: منذ م������دة Wويلة: 

ثي������ل الزمن  ط������≈ فرتة زمني������ة �ا�سعة 

نا  باأW������وار: ح������ان الوق������ت: الزم������ن يخ

ثيل زمني  اال�ستعارة �التمثيل املو�سيقيان: 

للزمن.

لي�س������ت   Aالفيزي������ا يف  املو�سوعي������ة  اإن 

املو�سوعية يف البيولوجيا. �فق هرمان �يل 

ري متغري، اأما حكم  املو�سوعي������ة تعني عاملاً 

التغري ال�سادر بحق الع������ا فيعني �سمناً اأن 

كم �هو العقل زمني الطابع. من  م�سدر ا

ياة  هنا كان حديث الع������ا �يل عن خ ا

. تخت������زل املو�سوعي������ة يف  الزمن������ي امل������كا

املنظور الزمن������ي اإىل حقيقة اأن كل �سيA هو 

أ� زمني بالتعريف: لكن ما  مو�سو´ للزم������ن ا

هو الزم������ن. اإن املو�سوعية �الذاتية كالهما 

Pات������ي. حيثم������ا Pهبت ال������ذات فاإنها تبل ال 

مكان بينما يندف������ع زمنها يف متتالية رتيبة. 

������ر اأن التخدي������ر يف العملي������ة اجلراحية  qنذك

ال يوؤث������ر يف املكان بينما يقفز بزمن املري�ض 

أي������ام �معه تقفز  ع������دة �ساعات �لرمبا عدة ا

ال�ساعة البيولوجية.

ي�ستحي������ل ف�سل اجل�س������د الفيزيائي عن 

ن������ا: اإنهم������ا من جبلq������ة �احدة 
أ� االأ ال������ذات ا

هي الزم������ن. اإن الق������دم ال يتخلق �ال ي�س 

 . االن ظة  اإال بقد�م ال������ذات اإىل الكون 

بدية. هكذا  زلية االأ من هن������ا كان مفهوم االأ

ظة االن ارتطام املا�سي بامل�ستقبل.  تكون 

مكانية  اأما من منظ������ور الذاكرة فاالن هو االإ

ن  الوحي������دة املتاحة للذات كي توثق. نظراً الأ

ال������ذات تعي Pاتها �تف�رشه������ا يف Pاتها فاإنها 

تنح������ت م�سطلحات يف �سي������اق التف�سري من 

أ�سبغنا  ا�رش �امل�ستقبل. اإPا ا مثل املا�سي �ا

م�سحة التجريد عل≈ الزمن �حيدناه ي�سق 

ظة  االن �معه تغي الذات. ما الذات اإال 

تدم������ر �ت�ستعاد �ال يهم امل������كان. لذا �عل≈ 

م من �ج������ود اأبجدي������ة للمو�سيق≈ فاإن  الر

التفاعل مع املو�سيق≈ �تذ�قها يتجا�ز قامو�ض 

امل�سطلحات �يجتاز حاجز التوقيت ليهب 

اإىل اأعم������اق الذات حيث نبع الزمن: ال�ساعة 

البيولوجية.
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د هيغل ع������ن القوة املدمرة للزمن. 

�فق هيغ������ل الزمن يخلق النقي�������ض بالتا 

يعطي العا حالة فعلية فالزمن ينفي نف�سه: 

يف الدياليكتي∂: الزمن هو الزمن. اإن فعلية 

امل������كان �العا ه������ي يف حقيقته������ا ا�ست�سعار 

زمني. قرر هيغل اأن الزمن هو التاري لكنه 

اأخط������اأ يف Pل∂ فهل �سب������ق اأن اختار اأحدنا 

، �م������اPا عن تاري  توقي������ت قد�مه اإىل العا

������د �سارتر �هيغل عن اأن الزمن  الكون. 

مالي�ض هو �مالي�ض هو هو الزمن. اإن الزمن 

ري املح�سو�ض ملا هو fi�سو�ض،  امل  ه������و ا

امل البدهي ل������كل �سيA اخر. �فق  �هو ا

�سياA، لكن  هيغ������ل الزمن ه������و التغ������ري يف االأ

مفهوم الزم������ن ال زمني. يذه مريلو بونتي 

اإىل ا�ستحال������ة تواجد ال������ذات اإن هي تعالت 

ن االن  . نظراً الأ بعك�ض كان������ت عل≈ الزمن 

ي�سب ما�سياً لد تاأمله فاإن حقيقة الزمن 

تختزل باأن املا�سي هو الهدف الزمني �لي�ض 

ف������راد زائلون �الفكرة  امل�ستقبل. يقال اإن االأ

أ� التاري������ م�ستم������ر. ي�سن������ف هذا  باقي������ة ا

خطاA الفادحة، فالفكرة  القول يف ع������داد االأ

دمغ������ة. ماPا  مل يف االأ �التاري������ ب������د�ره 

أ� يبق≈ اإن  تكن هنا اأدمغة تولد  يتواجد ا

 Aساعات بيولوجية. هنا كانت �رش�رة اإعطا�

�لوية لفهم العا �لي�ض لتحويله. ت�سور ال  االأ

يبنتز اال�ستمرار الزمن������ي ا�ستناداً اإىل فكرة 

اال�ستم������رار يف الريا�سيات �التي ا�ستخدمها 

لتعريف التفا�سل �التكامل.

اإن اإنكار fiد�دية ال������ذات يدفع الذات 

ظات  اإىل اإ�سقا• ت�سخي�سي ع متتالية 

من الوقت ال معن≈ لها. يعني تفهم fiد�دية 

ال������ذات ال�سائرة اإىل املوت اإع������ادة مكاملتها 

مع Wبيعته������ا الزمنية امل�سبوW������ة ب�ساعتها 

البيولوجية.

Pه اإدموند هو�������رشل اإىل ت�سبيه التيار 

الزمني مبقطوع������ة مو�سيقية بحي������ث تاأفل 

�تغي عالمة مو�سيقية لتحل fiلها عالمة 

تالية. اإن العالمة التالية هي عالمة متوقعة 

�لي�ست ن�سازاً. اأما الزمن الذاتي في�سا يف 

املطلق حي������ث اال�ستب�س������ار الالزمني. يوؤكد 

ا�رش Wور  هو�رشل اأن املا�س������ي ا�ستبقاA �ا

أ توما�ض  الذات بينم������ا امل�ستقبل ا�ستباق. را

هيدج������ر اأن الذات لي�س������ت لقطة زمنية فلو 

مر كذل������∂ ملا كان هنا تب�رش. �فق  كان االأ

ظات  ا�رش �امل�ستقبل  هيدجر املا�سي �ا

ا�رش  أ� ن�سي������ان �ا �جد فاملا�س������ي تكرار ا

أ� ت�سنيع اأما امل�ستقبل فهو حد�ض اأ�  تب�رش ا

انتظار. Wالعنا �سوري������ن كريكجارد بتاأمالت 
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ول  ا�رش  اأخر فاملا�سي لديه تكفري �ا

�امل�ستقبل انعتاق.

اإن ال�ساع������ة البيولوجي������ة املحددة للزمن 

هي Pاتها التي تدفع �ساحبها اإىل ت�سور كل 

ما هو ال زمني كاال�ستب�سار الالزمني، كذل∂ 

لقط������ة التوقف املنطوية عل≈ اال�ستبقاA. اأما 

نا عن������د تفاعل منتجات  الوج������د فيتخلل االأ

ال�ساعة البيولوجية م������ع الزمن املو�سوعي: 

زم������ن تردي الطاق������ة اإن ال�ساعة البيولوجية 

املجردة هي التي ال تاأتي باأي ن�ساز، بل تدق 

ت  ظة تالية متوقع������ة يف ال�سياق. اأال 

اللحظة الزمنية يف فيزياA الن�سبية، من هنا 

أ�  د�ض ا كان االمت������داد الزمني املقابل يف ا

االنتظار �ال������ذي يرتب بتباعد ملحو يف 

دق������ات ال�ساعة البيولوجية اأخ������رياً: التفكري 

�التحول �االنعتاق عمليات تتحقق باإمكانية 

ال�سب عل������≈ خلفية ال�ساع������ة البيولوجية 

ال�سنوية �رمبا ال�ساعة البيولوجية الكليانية 

‹يات املنطقي������ة �العقلية  الت������ي تنه������ي ال

للبيولوجيا.
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Xرف اأWلقت يف اأ�اخر الع�رش العبا�سي الذهبي عل≈ جماعة من  كلمة 

النا�ض من الطبق������ة الراقية/رجال �ن�ساA لتدل عل≈  معÚ من ال�سلو 

 Aوؤال Aوال Aال و املرهف �الرفي������ع امل�ستو يف كل املجاالت. �كان  الواحد من هو املرهف �الرفي������ع امل�ستو يف كل املجاالت. �كان  الواحد من ه ضاخلا�ضاخلا�ض

يq املرتفعون عن العامة 
XرفاA اأ XرفاA سيغة اجلمع  XرفاA سيغة اجلمع  يغة اجلمع  Xريف �يف � Xريف �يف �سطلق عليه ا�سم  Xريف �يف �سطلق عليه ا�سم  Xريف �يف �طلق عليه ا�سم  Xريف �يف �يطلق عليه ا�سم  Xريف �يف �يطلق عليه ا�سم  طلق عليه ا�سم 

قيقة تظهر  ياة. �هي نظرة ماأ�سا�ية يف ا ياة. �هي نظرة ماىل ا اىل ا إيف �سلوكه������م، �يف نظرتهم اإ إيف �سلوكه������م، �يف نظرتهم 

ارات ت�ستعد للموت �الز�ال. سارات ت�ستعد للموت �الز�ال. سارات ت�ستعد للموت �الز�ال.  � �سارة من ا سارة من ا �س �سارة من ا ارة من ا س فيه ح�س فيه ح� أ دائماً يف الفرتة التي تبدا

Tساعر وHاح �سH …QƒاjQ�ض.

dG©مæØdG :»æØdG πان  TQسيد Tسم¬.
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أ�لئ∂ الظرف������اA ي�ستعد�ن للموت من  �كان ا

أ� كان������وا يواجه������ون املوت  د�ن اأن ي������در�ا. ا

������ا يجعلنا نفكر يف  �ه������م يف كامل زينتهم 

اجلماع������ة  التي Xهرت يف اأ�ر�بة يف القرن 

طلق طلق التا�س������ع ع�رش، �التي كان الواحد منها يطلق طلق التا�س������ع ع�رش، �التي كان الواحد منها يطلق التا�س������ع ع�رش، �التي كان الواحد منها يطلق التا�س������ع ع�رش، �التي كان الواحد منها يطلق طلق طلق 

خ�ض املتظاهر سخ�ض املتظاهر سخ�ض املتظاهر  سي ال�سي ال� عليه ا�سم /دان������دي/ اأ

ض �جها لي�������ض �جها لي�������ض هو �جهه  ضال������ذي يب������دي للنا�ضال������ذي يب������دي للنا�ض

ا املتا املتاأنق  قيقي عن Wريق ال�سلو �امللب�ض قيقي عن Wريق ال�سلو �امللب�ضا ضا

ض�Wريقة العي�ض�Wريقة العي�ض يف املجتمع الذي يرتفع عنه 

اعر الفرن�سي ساعر الفرن�سي ساعر الفرن�سي  س/الداندي/ املتظاهر. �كان ال�س/الداندي/ املتظاهر. �كان ال�

لف كتاب /ولف كتاب /وؤلف كتاب /اأزهار  وارل بودلري/ موارل بودلري/ م ارل بودلري/ مسارل بودلري/ مس سهري /�سهري /� هري /�سهري /�س سال�سال�

هر سهر سهر  س�س� أ ال�رش/ الق������رن التا�سع ع�رش �احداً من ا

.Aوؤال.Aوال.Aال وهوه

اخ�ض الظريف يف اخ�ض الظريف يف اأ�اخر  خ�ض الظريف يف سخ�ض الظريف يف س سىل ال�سىل ال� اPا عدنا اPا عدنا اإ اإ

ض العبا�سي الذهب������ي لندر�ض العبا�سي الذهب������ي لندر�ض Xاهرة  رش��رش��رش ������ �الع�����الع����

أ�لئ������∂ الظرف������اA ف�سوف تواجهن������ا العديد  ا

عوبة سعوبة سعوبة  سن������ه من ال�سن������ه من ال� أ اع حيث ‚د ساع حيث ‚د ساع حيث ‚د ا سمن امل�سمن امل�

دثت  مب������كان العثور يف بطون الكت التي 

 Aت لظاه������رة الظ������رف �الظرفا������ Aت لظاه������رة الظ������رف �الظرفا������ Aظاه������رة الظ������رف �الظرفا ������ت لس������ت لس س� تعر�س� تعر� أ ا

سنذا عل≈ تعريف �ا�سنذا عل≈ تعريف �ا� �مكتمل للظرف. س �مكتمل للظرف. س �مكتمل للظرف.  ا

خ�ض الظريف سخ�ض الظريف سخ�ض الظريف  سن تعري������ف ال�سن تعري������ف ال� أ ��سوف نر ا

أنف�سهم  لفÚ ولفÚ وؤلفÚ ا ويتنو´ �يتعدد بتن������و´ �تعدد املويتنو´ �يتعدد بتن������و´ �تعدد امل

يفانف�سه������م تعريفانف�سه������م تعريفاً للظرف  أ الذي������ن يعطون هم ا

أ� ينقل������ون عن ل�سان من �سبقهم  �للظريف، ا

الة  تعريفات متعددة، �اأحياناً مت�ساربة، 

الظرف.

�هكذا، �عل������≈ هذا املن������وال، Áكن اأن 

يف الع�������رش العبا�سي هو  نعت الظري������ف 

الذي يو مظهره اخلارجي اهتماماً خا�ساً 

أ� الظرف هو التهت∂. �لكنه  يفوق املاألوف. ا

يف ان �اح������د، �بالن�سب������ة اإىل اخرين، العفة. 

أ� امليل  ������ة �الف�ساح������ة ا أي�ساً البال �ه������و ا

اإىل ا�ستعم������ال املفردات الناعم������ة �البعيدة 

عراب �اأهل البادية.  ألف������ا االأ عن خ�سونة ا

دب �الكتابة املتاأنقة. �هو  أي�ساً االأ �الظرف ا

أنه قد يكون  يف تعريفات اأخر املر�Aة. كما ا

أ� البع�ض منها اأ�  كل هذه اخل�سال ‹تمعة ا

. فلي�ض هنا ما Áنع  �احدة منها �ح�س������

أ�  حÚ نت�سف الكت القليلة التي تعر�ست ا

اأرخ������ت للمو�سو´ اأن تكون مت�سوفة عا�ست 

له������ي مثل رابع������ة العد�ية  رب������ة ا االإ

Xريف������ة �يف الوق������ت نف�سه تو�س������ف ماجنة 

أ�سه������ر ما جن������ات Pل∂ الع�������رش �التي  م������ن ا

�سفه������ا يف كتابه ال�سهري  خ�س�ض له������ا االأ

عري  ������ا �سفح������ات مطولة �ه������ي  االأ

بالظرف. م������ن ناحية اأخ������ر فبالن�سبة اإىل 

ن  البع�������ض فكل �ساعر ع������ذري هو Xريف الأ

. �بالن�سبة اإىل 
1
العف������ة من �رش�• الظ������رف

اخرين ف�ساعر متهت������∂ كعمر بن اأبي ربيعة 

هو Xريف. �هكذا ‚������د اأن �سخ�سÚ عل≈ 
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W������ريف نقي�ض �م������ن ع�رشين 

تلف������Ú كل منهم������ا Xريف 

بالن�سب������ة اإىل ال�سخ�������ض الذي 

يعطي التعريف.

لغوي������اً ال يفيد معن≈ كلمة 

مور.  X������رف يف تو�سي������ االأ

ه������و  املعاج������م  فالظ������رف يف 

الوع������اA لي�������ض اإال. كم������ا اأن 

الكلم������ة اليوم  تع������ْد ت�ستعمل 

�س������و لت������دل عل������≈ �سخ�������ض 

Xريف يعن������ي �ساح نكتة 

�خفي������ف ال������دم �ل������ه ح�سور 

م�سلي.

ف������اإPا قمن������ا بالبح������ث يف 

دثت عن تل∂  الكت الت������ي 

الظاه������رة ف�س������وف نع عل≈ 

ديد  Wائفة من التعريف������ات التي حا�لت 

معن≈ الظرف �تو�سي �سفة الظريف.

�اإىل الق������ارئ م������ادة Xرف كم������ا يعرفها 

قامو�ض ل�سان العرب:

. �قيل  اع������ة �PكاA القل /الظرف: ال

الظرف ح�سن العبارة، �قي������ل ح�سن الهياأة، 

�سمعي �ابن  ذق بال�سيA. ع������ن االأ �قيل ا

عراب������ي، الظريف: البلي������ اجليد. �قاال  االأ

ريهما الظريف:  الظ������رف يف الل�سان �قال 

�سن الوج������ه �الل�سان. يقال ل�سان Xريف  ا

هو  ��جه Xري������ف. �الظ������رف يف الل�سان 

�سن، �يف القل  هو ا ة، �يف الوجه  البال

هو الذكاA. �الظرف هو الكيا�سة/.

اأما اب������ن اجلوزي فقد عرqف الظرف يف 

 Úالظراف �املتماجن كتابه املو�سوم بكتاب 

الظرف يك������ون يف �سباح������ة الوجه  فق������ال 

ة  �ر�ساقة القد �نظافة اجل�سم �الثوب �بال

الل�س������ان �عذ�ب������ة املنطق �Wي������ الرائحة. 

فع������ال امل�ستهجنة.  قذار �االأ �التق������زز من االأ

ركة �قوة الذهن �مالحة  �يكون يف خفة ا
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. �يك������ون يف الكرم �اجلود  الفكاه������ة �املزا

 . ري Pل∂ من اخل�س������ال اللطيفة �العف������و �

 Úهنا اأن ابن اجلوزي ي�سع املتماجن ßنالح�

مع الظرفاA. �هو اأمر يرف�سه اأخر�ن.

�يتابع ابن اجلوزي كالمه بعد التعريفات 

ال�سابقة فيقول:

�كان الظري������ف ماأخ������وPاً م������ن الظرف 

 Aالظريف �عا qي
اأ الذي هو الوعاA. فكاأنه 

لكل لطيف. �قد يقال Xريف ملن ح�سل فيه 

. بع�ض هذه اخل�سال

�ض  qهو املوؤلف الوحيد الذي كر� ،Aا qالو�س

كتاباً كاماًل للظرف جمع مادته كما Pكر من/

اأقا�يل جماعة من الظرفاA �الظريفات �اأهل 

أيناهم  دب �امل������ر�اAت كما �سمعناه������م �را االأ

يتكلمون./ فنحن هنا اأمام �سهادة هامة جداً 

ر�س������دت الواقع كما كان �كما �ساهده �ساهد 

اA �ساح الكت������اب املذكور  qعيان ه������و الو�س

�بعد اأن ي�سجل كل اخل�سال �ال�سفات التي 

اأ�رده������ا ابن اجلوزي �التي �سبق Pكرها فاإن 

 Úجديدت Úي�سف الظريف بخا�ست Aالو�سا

دب/ ال اأدب ملن ال مر�Aة  هم������ا امل������ر�Aة �االأ

له. �ال مر�Aة ملن ال Xرف له. �ال Xرف ملن 

ال اأدب ل������ه./ �من ث������م، فعل≈ الظريف حت≈ 

أي�س������اً، �كما �سبق،  يك������ون Xريفاً اأن يتحل≈ ا

 Aا qة. ثم ي�سي������ف الو�س بالف�ساح������ة �البال

خ�سلة جديدة هي العف������ة ��سفة ثانية هي 

أبياتاً �سعرية ين�سبها اإىل اأبي  النزاهة. �ينقل ا

عبد ا الوا�سطي �فيها ما يوؤيد قوله:

¬aôX ‘ πeÉ H jô dG ¢ù«d

ÉØ«ØY Gô◊G øY ¿ƒ j àM

  ¬HQ QÉ  øY qQƒJ GPEÉa

.ÉØjôX Éf C’G √ƒYój Éæ¡a

�العفة املق�سودة هي العفة عن اجلن�ض. 

ف�سيحاً عفيفا �الظريف هو من كان 

حول ا العذري، �هل هو من الظرف 

�سمعي  كاية عن االأ يف �س������يA اأم ال هذه ا

عرابي م������رة: ما الع�سق  أن������ه قال: قل������ت لالأ ا

يف البادية قال: النظرة بعد النظرة  فيك������م 

�اإن كان������ت القبلة بعد القبل������ة فهو الو�سول 

يف  اإىل اجلن������ة. فقلت: لي�������ض الع�سق عندنا 

وا�������رش كذل������∂. قال: فما ه������و عندكم  ا

أة ب������Ú رجليها  املرا الع�س������ق قلت: تف������رق 

مل نف�س∂ عليها. فقال: باأبي اأنت ل�ست  �

ا اأنت Wال �لد.  بعا�سق �اإ

�هن������ا نواج������ه م�سكلة عوي�س������ة. فنحن 

ن������ا اأن العفة  ������اA �اعت qا قبلن������ا كالم الو�سPاإ

من �رش�• الظرف �م������ن �سفات الظريف، 

أب������ي ربيعة �عري  فكي������ف ن�سنف عمر بن ا

ريهم بÚ الظرفاA �قد  �مطي������ع بن اإيا�ض �

أ�سماAهم عل≈ �سبيل املثال  كان الذين Pكرنا ا

أبعد النا�ض ع������ن العفة كما  �رش ا �لي�������ض ا

أ املرA كتاب  يفهمها الو�ساA. �يكف������ي اأن يقرا
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ا ليقع عل≈ ق�س�ض كثرية  تكن العفة  االأ

باملعن≈ اجلن�سي تعني لهم �سيئاً. �هو اأمر 

يب������Ú التناق�ض الذي نع������ عليه يف تعريف 

 . الظرف كما كان يف فرتة fiددة من التاري

املو�س≈ فاإننا  ������اA يف كتابه  qا تابعنا الو�سPاإ�

�س������وف نع عل≈ تعريفات فيه������ا الكثري من 

االأخالقية �ح�سن ال�سلو بحيث اأن الظريف 

. ن�سان املثا ياأخذ �سورة االإ

 Aا qفف������ي باب �س������ الظرف ينق������ل الو�س

التعريف������ات التالية للظريف �للظرف. �هي 

تعريفات تتقارب �تتباعد �تتطابق �تتناق�ض 

. كما �سوف نر

�ساألت بع�ض الظرفاA عن الظرف فقال 

P عن  خ������وان، �كف االأ هو التودد اإىل االأ

اجلريان. 

 Aرف النف�ض ��سخاX قال اخر: الظرف�

..... ث������م يورد كالماً  الك������ف �عفة الفرج 

عرابي مفاده اأن الظرف  �سمع������ي �ابن االأ لالأ

أنه  يq ا
اليك������ون اإال يف الل�سان. فالن Xريف اأ

. بلي

اA ناقاًل ع������ن ابن �سريين  qثم يتاب������ع الو�س

اأن الظرف م�ستق من الفطنة. ثم �نقال عن 

ريه، اأن الظرف ح�سن الوجه �الهيئة. �عن 

اخر، الظري������ف الذي قد ت������اأدب �اأخذ من 

العلوم ف�سار �عاA لها فهو Xرف.

اA اإىل �سيA مهم يف تعريف  qثم ينتقل الو�س

الظ������رف، �يف كيفية التع������رف اإىل الظريف 

.....اإن املطبو´ عل≈ الظرف/ �هذه  فيقول 

أنه كان هن������ا Xريف  العب������ارة تدل عل������≈ ا

مطبو´ �Xريف م�سن������و´/ لي�سهد له القل 

عند معاينت������ه بحال�ته. �ت�سكن النف�ض عند 

لقائ������ه اإىل ‹ال�سته. �ت�سب������و اإىل fiادثته، 

 qÚالظريف ب �ترتا اإىل م�ساهدت������ه. �هو 

 qÚاأخالقه ب يف �سمائله، Xاهر يف خالئقه 

يعني  ري م�ستق������ر عند �سمته  يف منطقه، 

أن������ه ي�ستمع عل≈ نحو جميل دالئله �ا�سحة  ا

يف م�سيته �زيqه �لفظه، ي�ستدل عليه بظاهر 

. ال�ة حركة املالحة د�ن اختبار باWن ا

ال�ة  ا �هنا نواجه �سعوبة يف كيفية 

يف الظريف. هل تدل عل≈ املظهر اخلارجي 

أنها تعني حال�ة املظهر �ال�سلو  أم ا . ا �ح�س

يل  املقط������ع الت������ا م������ن الكت������اب يجعلنا 

������ال�ة يف داللتها اخلارجية  خ������ذ با اإىل االأ

�الداخلية. فالظري������ف اإPاً هو املتحلي بكل 

ن�س������ان الكامل  م������ا �سبق م������ن �سفات فهو االإ

Xاه������راً �باWناً �الذي، �كم������ا �سبق، ي�ستدل 

عليه بظاهر حركة املالحة قبل اختبار باWن 

ال�ة. ا

أك الذين �سموهم  �نحن لو ا�ستعر�سنا ا

XرفاA �عل������≈ اختالف اأهوائه������م �تناق�ض 

أنه  نظرتهم للحياة �للظ������رف نف�سه لوجدنا ا

مع يف  هن������ا خ�سو�سية �احدة مع Pل∂ 
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أ�  ������ال�ة الداخلية ا ا م������ا بينهم �هي تل∂ 

اA كما �سبق.  qالو�س الباWنية التي Pكره������ا 

 Aا qالو�س ������ال�ة كم������ا �سماه������ا  ا �ه������ذه 

اجلاح������ß برهاف������ة ح�سه  د عنه������ا 

�دقة ا�ستعماالته اللغوية ���سع لها ا�سماً ال 

 .ßي�س������ل اإليه �سو كات يف م�ستو اجلاح

الكيا�سة �قد تو�سل اإليه  �هذا اال�سم ه������و 

اجلاحß بكل ما فيه من حال�ات �دالالت. 

 ßمن ث������م اجلاح� Aا������ qهك������ذا يب������د� الو�س�

�كاأنهم������ا اأم�سكا مبفتا الظ������رف الذي هو 

أ� الكيا�سة التي  ������ال�ة الباWنة املطبوعة ا ا

ن�س������ان �من ال�سع������ امتالكها  تول������د مع االإ

بو�سيلة اأخر �سو م������ن الناحية اخلارجية 

الت������ي �سوف تبد� عندئذ ب������ال نكهة جمالية 

�لي�ست �سو الت�سنع. 

الكيا�سة هي الت������ي تنعك�ض عل≈ اخلارج 

في�سري ال�سخ�������ض Xريفاً تتوق اإليه النفو�ض 

. �هنا نعود اإىل معن≈  ر�ا �ت�ستاق اإلي������ه االأ

 . Aالظرف ه������و الوعا الكلم������ة القامو�سي 

لوA بالع�سل   Aالظريف هنا ي�سري كوع������ا�

كيفم������ا اأم�سك������ت ب������ه �جدته حل������واً. �هذه 

الكيا�سة هي التي ��سلت اإىل درجاتها العليا 

يف الق������رن التا�سع/الع�رش الذهبي العبا�سي 

يزة جلماعة  أ�اخ������ره �اأ�سحت �سم������ة  يف ا

أ� لطبقة معينة م������ن املجتمع   م������ن النا�������ض ا

������ا�زت يف Xرفه������ا اأ� يف كيا�سته������ا اأ�يف 

حال�تها الباWنة م������ا كان متعارفاً عليه من 

ول الطبيعي نف�سه  أناقة �حي������ث  �سلو �ا

اإىل م�سطنع �املطبو´ اإىل متكلف �الظريف 

اإىل متظرف �الزينة اإىل �سناعة �كان يف كل 

Pل∂ ح�ض ماأ�سا�ي �عبثي يرافق دائماً ز�ال 

 Aجوا �سارة. �يف مثل هذه االأ أ� ا املدين������ة ا

جميل  ال يع������ود ال�سخ�ض يكتفي مب������ا هو 

اجلم������ال اخلا�ض  ب������ل يطم اإىل ابت������كار 

�امل�سنو´ برهافة �بدقة عاليتÚ حت≈ يكون 

fiاWاً باجلمال امل�سن������و´ �يتفرد به. �كان 

 Aحيان يقود املر أك������ االأ ابتكار اجلميل يف ا

اإىل �رشب م������ن اللهو العجي �قدر كبري من 

العبث املاأ�سا�ي يذكرنا بقول مطيع بن اإيا�ض 

م������ن كبار XرفاA ع�������رشه �هو عل≈ فرا�ض 

امل������وت عندما �ساألوه م������اPا تتمن≈ فاأجاب: 

. تل∂ هي حاالت يقرتن  ن≈ اأن ال اأموت أ ا

فيها اجلمال الذي يتوق اإليه املرA من خالل 

دب مبا هو فاج������ع. عندئذ ي�سري  الف������ن �االأ

أ� الكيا�سة ع������ا امل�ستو �لكنه  ا اجلمال 

�������ض العبثي كما �سب������ق. �هنا  مفع������م با

الة التي  ثل ا ������ا  حكاية يف كتاب االأ

�سالqمة  جعفر   �ساأل  نتحد عنها �تقول 

الزرق������اA �كان يهواها. هل Xفر من∂ اأحد 

أ� قبلة فقالت اإنه  ن كان يه������وا بخلوة ا

يزي������د بن عون قبلني قبلة �قذف يف فمي 

أي�ساً  . �هن������ا ا لوؤلوؤة بثالث������Ú األف درهم
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يف كتاب امل�ستظرف  حكاية اخلليفة املاأمون 

يحي≈ بن اأكثم عن �سيA فقال:  الذي �ساأل 

أي������د ا اأمري املوؤمن������Ú. فقال املاأمون:  ال، �ا

ال������وا� �اأح�سن موقعها.  ما اأX������رف هذه 

يحي بن عدي كالماً هاماً حول  �لقد Pكر 

 Aل ال�سي اإن الطبيع������ة  املو�سو´ فق������ال: 

Wعمة  ل������وان �االأ الواح������د فلذل∂ اتخذت االأ

�تار  أنوا´ الطي �فنون االأ �اأ�سناف الثياب �ا

�التحول من مكان اإىل مكان �اال�ستكثار من 

 Úخ������وان �التف������ يف االداب �اجلم������ع ب االإ

. �هذا الكالم  اجلد �الهزل �الزهد �اللهو

.Aينطبق عل≈ الظرفا

الظراف  اب������ن اجل������وزي يف كتاب������ه  �

خل������ف بن عمر�  نا اأن  �املتماجن������Ú يخ

 Úل∂ ثالثÁ ي العا املع������ر�ف كان العك

اً �ثالثÚ ع�سا حت������≈ يغريها كل يوم.  خا

كاي������ات كثري يف بطون الكت  �مثل هذه ا

القدÁة.

��سوف نخت������م هذا البح������ث بالقول اإنه 

������م اأن ال�سخ�ض الظريف له ح�سور �سابق  ر

أنه اتخذ  ري ا �سارات القدÁة،  أك������ ا يف ا

�سفة �سبه ر�سمية يف اأ�اخر الع�رش العبا�سي 

أ�سلفنا، جماعة  الذهبي حيث Xه������رت، كما ا

اأWل������ق عليها ا�سم الظرف������اA ���سعت حولها 

أينا،  . ��س������ار لهذه اجلماعة، كم������ا را الكت

Wريقة عي�ض fiددة بقواعد دقيقة ��رش�• 

ينبغي االلتزام بها حت������≈ ي�ستحق املرA ا�سم 

Xريف. �الظريف �بعيداً عن كل التعريفات 

املتنوع������ة هو �سخ�������ض يري������د اأن يتميز عن 

االخرين. اإنه ير اأن يعي�ض fiاWاً باجلمال 

امل�سنو´ بدقة �برهافة. فال ي�سكن اإال املكان 

الالئق، �اليرت������دي اإال الثياب املتنا�سقة، �ال 

ي������اأكل اإال ما نعم م������ن الطعام، �ال يتلفß اإال 

 لطف من العب������ارات. �هو اأمر يجعل من 

الظريف �سخ�ساً متعالياً.

�الظرف كما �سبق، فطرة اأ� Wبع تهذبه 

ال�سنعة. فالظريف �سخ�ض متكلف ال يرت 

أك  الغريزة تقود �سلوكه بل ي�سع عل≈ �جهه ا

أنه يتظاهر باأنه يتظاهر باأنه  يq ا
من قن������ا´. اأ

ريه. لذل������∂ فالظريف بهذا املعن≈ �سخ�ض 

قيقي  متظاه������ر ال يع������رف اأحد �جه������ه ا

ن������ه يبتكر �جوه������ه كل ي������وم. �كل ماأ�ساته  الأ

تكمن يف ه������ذا التظاه������ر. �Xريف الع�رش 

العبا�سي الذي كر�سن������ا له هذا البحث يبد� 

�ر�بة يف القرن  أن������ه اأعط≈ فيما بع������د الأ �كا

دثنا عنه يف  التا�سع ع�رش املتظاهر الذي 

ل مع  qمطلع هذه ال�سفحات �هو �سخ�ض �سك

اأمثاله االخري������ن اجلماعة التي اأWلق عليها 

باال‚ليزية ا�سم/داندي/.

كما  ثم Xهرت حركة �سعراA االنحطا• 

أدباً اهتموا من  نوا ا q�سموا هم حركته������م �د�

������ا اهتموا باملعن≈  أك  �سلوب ا خالل������ه باالأ
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جمال يق������وم عل≈ ال�سكل  �حا�ل������وا ابتكار 

الذي عمل������وا عليه بدقة ���سعوا يف خدمته 

أ�سالي������ البي������ان �البدي������ع كم������ا هي يف  كل ا

‚ليزية �ه������و اأمر نع عليه  الفرن�سي������ة �االإ

أي�ساً.  عند بع�ض �سعراA املدر�س������ة الرمزية ا

دب  ��سب������ق �اأ�رشنا اإىل اأن هذا النم من االأ

ال������ذي يطلق عليه ا�سم اأدب االنحطا• ياأتي 

�سارة  يف بداية الع�رش ال������ذي ت�سل فيه ا

أ تظهر عليها بوادر املوت. اإىل اأ�جها ثم تبدا

�اإىل الق������ارئ بع�������ض النم������اPج من اأدب 

اPج تعك�ض نظرتهم  الظرف �الظرفاA. �هي 

ي������اة، �تبÚ يف ان �احد Wريقتهم يف  اإىل ا

العي�������ض. �نلم فيها بع�ساً من فل�سفتهم اإPا 

 Aس������ القول. �كما قلنا فق������د اهتم الظرفا�

باأ�سلوب الكتابة اهتماماً كبرياً فاأت≈ ما كتبوه 

ة  يف اأح�سن �س������ورة لغوية فيه������ا من البال

 Aال�ة �الكيا�سة ال�سي������ �املالحة، اأ� من ا

الكث������ري ناهي∂ ع������ن املعن≈ املع������ عنه بلغة 

أنها ت�سري  فيها رقة �عذ�بة �اقتدار بحيث ا

أبل  اجلمال Pاته �لذته كما تقول الفل�سفة. �ا

ريري الذائعة  وPج عل≈ Pل∂ مقامات ا اأ

ال�سيت. 

أيام  كانت ا أبو نو الكات فق������ال  كت������ ا

املت������وكل اأح�سن من اخل�س������ بعد اجلدب. 

 . م������ن بعد الرع رب. �االأ �ال�سل������م بعد ا

باملحبوب بعد الياأ�ض.  �الظفر 

�كت������ املهلب������ي الوزير رداً عل������≈ ر�سالة 

ق������راأت هذه الرقعة التي  ��سلت اإليه فقال 

هي اأدق من ال�سحر، �اأرق من دمو´ الهجر، 

.. فمرحباً  �اأWي من الغن≈ بع������د الفقر 

 . أنه كان مكانها بها �بكاتبها. �ماPا عليه لو ا

�عن اأبي الف�س������ل امليكا حول كتاب ��سل 

ريان ه������دي من ال�سالل  ما ا اإليه ق������ال 

�الظم������ان �سقي من املاA ال������زالل، �املهجور 

Xفر بالو�س������ال، �ال�سقيم هب������ت عليه ري 

ال�سفاA �اخلائ������ف اأح�ض خلوفه  االب������الل 

بالز�ال، �ال�سائم ب�رش بهالل �سوال، �العا�سق 

الذي  فقد �جوه العذال، باأ�رش مني بكتاب∂ 

ن�������ض، �منية  ه������و نزهة الط������رف، �تهزه االأ

، �منة النف�ض. �لقد ��سل كتاب∂ فكان  القل

مطلعه اأجمل من Wالع ال�سعد �‹معه اأمتع 

من جمع ال�سمل. �مقطعه اأح�سن من  قطف 

ألذ من حا�سة الطرف الفاتر.  الورد. كتاب∂ ا

. �اأحل≈ من خل�سة ا الزائل

ألذ من  . �ا كالم اأرق من ال�سك������و �ل������ه 

م������ام �دمع  أنعم م������ن �سجع ا . �ا ال�سل������و

حوال كلها من �سالف  الغمام. �اأWي يف االأ

املدام.

أن������ا اإلي∂ يا  ا بي من�س������ور اإ�سماعيل  �الأ

أ�سوق من العط�سان اإىل املاA �العليل  �سي������دي ا
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املدنف اإىل ال�سف������اA. �اأنت اأمتع من حركات 

الري������ يف الريحان. فما علي∂ لو �ساعدتني 

. أ�سعدتني �حييتني �اأحييتني �ا

أب������و العبا�������ض كان يوم������اً م�رشف������اً عل≈  ا

أم �سلمة �هما  ا أت������ه  �سح������ن داره �معه امرا

ها ف�سق من يدها  يتحادثان. فعبثت بخا

أبو العبا�ض  اإىل �سحن/ �ساحة الدار فاألق≈ ا

أم������ري املوؤمنÚ ما  ������ه. فقالت يا ا اأي�ساً خا

دعا اإىل هذا قال خ�سي������ت اأن ي�ستوح�ض 

أم �سلمة  ا ي. فبكت  ∂ فاأن�ست������ه بخا خا

فرحاً.

عن ابن حم������د�ن قال. قال  الفت بن 

أب������ا عبد ا دخلت ق�رشي  خاقان يوماً يا ا

ر�سا فقبلتها فوجدت  فا�ستقبلتن������ي جارتي 

يف فمها هواA لو رقد فيه املخمور ل�سحا.  

أبو �سعيد اخلالدي كت ا

’ÉªLh AÉ«°Vh Éæ°ùM QóÑdG ¬«Ñ°TÉj

’GóàYGh ÉeGƒbh Éæ«d ø°ü¨dG ¬«Ñ°Th

’Óeh Éª«°ùfh Éfƒd OQƒdG π e âfCG

.’GR Üô≤dÉH Éf qöS Ée GPEG àM ÉfQGR

�البن �سكرة الها�سمي:

É¡H âØ∏c áfÉ°ùfEG ¬Lh ‘

óMCG ‘ ø©ªàLG Ée á©HQCG

á«dÉZ ó°üdGh OQh ó G

OôH øe ô¨ dGh ôªN jôdGh

بي ن�رش م�سكان: �الأ

ÉaôMCGh ÉeÓc GƒfÉc QƒdG ¿CG ƒd

.’ Éf C’G »bÉHh º¡æe º©f ¿É d

������ال بالظرفاA اإىل درجة  �لقد ��سل ا

أنهم كان������وا يتطري�ن من  �ض ا م������ن رهافة ا

Wعمة  أ�سم������اA الفاكهة �الزه������ور �االأ بع�ض ا

لب�س������ة. فكانوا عل≈ �سبيل املثال اليحبون  �االأ

ن اأ�ل اال�سم فيه  ته������ادي �سقائق النعم������ان الأ

ن  كلمة �سقاA. �ال ير�سلون بال�سو�سن هدية الأ

.Aفيه كلمة �سو

ن يف اأ�ل  �كانوا يحبون اإهداA البنف�س الأ

فديت∂ بنف�سي  بنف�سي �توؤ�ل عل≈  ا�سمه 

‹هول يف Pل∂: قال ال�ساعر 

¬jó¡J  É °ùØæH  ¬ « dEG  â ∏ ° SQCG

. á jóØJ  É¡°ùØæH  É ¡ fCG  ¬«ÑæJ  

أنه قال يف  �سن بن �ه ا �يذكر ع������ن ا

كاأنه �ا خلق من كل قل فهو يغني  مغني 

. كاًل مبا ي�ستهيه

أنه كت  �ي������ر� عن �سعي������د بن اأحم������د ا

اإىل �سديق يدعوه ل�سه������رة �قد اجتمع فيها 

�سدقاA فقال:  االأ

á «°†e  AÉª°ùdG  ‘  ƒ  ÉæfCÉc

dÉW âfCG π¡a QóH øe óH ’h 

أت������ي االن اإىل Pك������ر ال�سع������راA الذين  �نا

أ�سعارهم عل≈ الغزل �جعلوه نهاية  ح�������رش�ا ا

الظرف.
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قال العبا�ض بن االأحنف

º JƒØ H  º «aÉ f’  º cQh f

.GQGR  Q à ° ù j  ⁄  GPEG  Ö ŸG  ¿EG  

áMRÉf  » gh  GQGO  ƒ ° û dG  Ü qô ≤ j

. GQGódG ó©Ñà°ùj ⁄ ƒ°ûdG dÉY øe

أن�سد املهلبي  �ا

ºFGóH  ¢ù«d  OQƒdÉc  ºcó¡Y QCG

.ó¡Y ¬d  hó j’ øª«a N Óa

Iö†Nh Éæ°ùM ¢S’Éc º H ó¡Yh

OQƒ dG  »æa  GPEG  ≤ÑJ  á ¡H  ¬ d

�قال املوؤمل املحاربي:

ºcOƒ©f  º cÉ æ « JCG  ºà°Vôe  GPEG

.Qò à © fh º « JCÉ æ a ¿ƒ Ñ fò Jh

أنه قال: �ير� عن ابن WباWبا ا

á°ùªN ∂æe â∏M »æe á°ùªN h

. °TôdG Ö«WCG »ªa ‘ É¡æe ∂≤jôa 

ój ‘ ∂°ùŸh »æ«Y ‘ ∂¡Lhh

.»ØfCG ‘ ô£Yh »©ª°S ‘ ∂≤£fh

أبو من�سور  ة الظرف������اA كت ا �حول بال

لطائف  الني�سابوري الثعالبي فقال عن كتابه 

اللطف

 Aجعلت هذا الكتاب يف لطائف الظرفا

م������ن Wبق������ات الف�س������الA. �اأ�دعت������ه Xرف 

 Úلفا ب ... فاالأ الظ������رف �ر� ال������ر� 

عجاز  يج������از �خفة الر� مع االإ ة �االإ البال

ة �الفتوة  q�الكرم �الظرف �املر Úاملع������ا ب�

. ري الفاترة مع املداعبة �النوادر 

�يذكر الو�س������ف التا للتف������ا �ين�سبه 

اإىل املاأم������ون. �التفا كان اأف�سل الهدايا من 

ال�ة �سكله �Wعمه   Aالفاكهة عند الظرفا

اأكل التفا  أ�سمه م������ن داللة مث������ل  �مل������ا يف ا

أ� ف������ا العطر. اأما  فبا ف������ارا �ا�سرتا ا

اجتمع  العبارة املن�سوبة اإىل املاأمون فتقول: 

ل������ون النبيذ  مرة اخلمرية  يف التف������ا ا

�ال�سفرة الوردي������ة مع �سعا´ الذه �بيا�ض 

نف  �سنه �الفم لطعمه �االأ  Úالف�سة فالع

. لطيبه

�سممت مرة يف دار   : اجلماز قال �عن 

ف������الن رائحة اأWي م������ن رائحة العر��ض يف 

. اأنف العا�سق امل�ستاق

أبو العيناA �قد قال له املتوكل  ا �حكاية 

 Úكيف تر دارنا هذه فقال يا اأمري املوؤمن

أي������ت النا�ض يبنون ال������د�ر يف الدنيا، �اأنت  را

. بنيت الدنيا يف دار

�من �سفات الظ������رف التاأنق يف �سناعة 

�سياA �العط������ور. �اإىل القارئ ن�ساً ي�سف  االأ

�سري ماA النمام كما جاA يف كتاب  كيفي������ة 

بي البن العدمي: الو�سلة اإىل ا

يخ������ر• �رق النم������ام الط������ري �قلوبه. 

�يجعل يف جام������ات. �ير�ض عليه ماA الورد، 

�يذر عليه ع������ود مدقوق ��سندل مقا�سريي 
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�حب������ة م�س������∂. يغط≈ بق�سور تف������ا �ق�سور 

�ليلة. ثم يجمع النمام مبا 
ً
تر �يغم يوم������ا 

علي������ه �ي�س عليه م������اA �رد قد �رشب فيه 

أربعة مثاقي������ل كافور �مثله قرنفل م�سحوق،  ا

�ي�ستقطر عل≈نار هادئ������ة. �يزاد عليه مثل 

م������ا فيه ماA قرا �م������اA �رد �يكرر عل≈ نار 

. حادة

�هنا يحتار املرA هل ماA النمام اأحل≈ اأم 

��سف Wريقة �سنعه هي اأحل≈

 : املو�س≈ �عل≈ هذا النحو نقراأ يف كتاب 

الظرف������اA يف التعطر �الطي  �من زيهم 

بامل�س∂ املحلول مباA الورد، �ا�ستعمال العود 

ر، �الند ال�سلطا  qالقرنفل املخم Aاملعن مبا

 . �العذر البحرا

اأما يف Pكر م������ا كان يكت عل≈ اخلوا 

ل≈ فق������د ر� الو�ساA فقال  �الع�سائ �ا

�اأخ من راأ Wبق ريحان مكتوب عليه 

بيا�سمÚ �ن�رشين:

ÈæYh  ∂°ù  ¿É jQ  jQ  Éªa

 ¿É H ¬ æ gó H Qƒ aÉ ch ó æ H

»æfCG ƒd »Ñ«ÑM øe É≤jQ Ö«WCÉH

.¿É  É « dÉ N  »Ñ«ÑM  äó Lh

�عل≈ خا من Pه جلارية:

» ° UÉ © ŸG  ‘  ƒ cô JG  

. » ° UÓ N  G  ∏ Yh

أ�: ا

Gƒ ¡ j ø e Ö MCG

. É ¡ æ j ø e º Zô H

�يف حال�ة التعب������ري �رقة العبارات كت 

�سن بن �ه اإىل fiمد بن عبد املل∂: ا

أيت∂  �رش�ري، اأعار ا حيات∂، اإPا را

. كوح�ستي ل∂ اإPا  اأر

عري ال�سهرية باملجون �الظرف  �عن 

د يف  أنها كانت  ������ا ا فقد Pكر كتاب االأ

علة فكانت تغلف �سعرها مكان  أ�سها برداً  را

اً �تغ�سله من  العلة ب�ستÚ مثقاالً م�سكاً �عن

�سلته اأعادته فتقت�سم  جمعة اإىل جمعة. فاإPا 

أ�سها بالقوارير. �سالة را اجلواري 

أي�ساً اإىل Pكر ما يهد من الزهور  �ناأتي ا

�الفاكهة �ما ال يهد �Pل∂ تطرياً من اال�سم 

�ما فيه من داللة. �من Pل∂ هذا البيت من 

ال�سعر:

É fÉ eQ É ¡ aô H ¬ « dEG äó gCG

.É fÉ M ó b É ¡ dÉ ° Uh ¿CG  ¬ « Ñ æ J

أ�: ا

¬Ñ«WCGh »æ«Y ‘ ¢S C’G ø°ùMCG Ée

.¢SCÉ«dÉH ¢S C’G hôM ∫É°üJG ’ƒd

أ�: ا

Éæ°Sƒ°S  É æ d  ó gCG  ò dG  GP  É j

.Éæ°ù  ¬ FGó gG  ‘  â æ c  É e  

AÉ ° S ó ≤ a Aƒ ° S ¬ dhCG

.É æ ° Sƒ ° ù dG  QCG  ⁄  CG  â « dÉ j  
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�قول اأخر:

ô gO  ∫Gƒ W  Gô J  ’

.É ≤ FÉ ≤ ° û dG  ƒ gCG  

Ohó G  ¬ Ñ ° û j  ø j  ¿EG

.É ≤ ° T  ¬ ª ° SG  ° ü æ a 

 Aا عكفن������ا عل������≈ املو�سيق������≈ �الغن������اPاإ

كايات كثرية. منها اأن اإبراهيم املو�سلي  فا

ن≈ يوم������اً يف ‹ل�ض �سعراً  املغن������ي ال�سهري 

ته تقول: بي النوا�ض خا الأ

¬ à MÓ e ’ƒ d É ° TQ

. Ø dG ø e É « fó dG â ∏ N

�سور � تقعد. فقامت قيامة ا

ان������ا ال يقدر  أ ������ا ا �Pك������ر كتاب االأ

نائها �ال �سقاA يحمل  ال�سبعان املمتل عل≈ 

قربة عل≈ املرت بها. �اأخر ال يقدر املتك 

اأن يغنيه������ا حت������≈ يقع������د، �ال القاعد حت≈ 

يقوم.

خي  أ�سم������اA بنت امله������دي: قلت الأ �ع������ن ا

ابن املهدي �كان م�سهوراً ب�سناعة  اإبراهيم 

أ�ستهي �ا اأن  ������ان �الغناA يا اأخ������ي ا االأ

نائ∂ �سيئ������اً. فقال: اإPاً �ا يا  أ�سم������ع من  ا

 ßل  �اأ
q
 �علي

q
اأختي ال ت�سمعÚ مثل������ه. علي

يف اليم������Ú اإن  يكن اإبلي�ض Xهر  �علمني 

: اPه  النقر �النغ������م ��سافحني �ق������ال 

أنا من∂. فاأنت مني �ا

�يف الرهاف������ة املطلق������ة �منته≈ الظرف 

حيث يخرج املرA من العا ليدخل عاملاً اخر 

كل ما فيه م�سنو´ �سنعاً هو منته≈ اجلمال 

امل�سن������و´ �الذي يفوق اجلم������ال املوجود يف 

أن������ه مرك م������ن كل جمال  الطبيع������ة حيث ا

موج������ود يف الطبيعة، نذك������ر حكاية ح�سان 

ال�ساعر املع������ر�ف �قد دخ������ل عل≈ املل∂ 

يهم ���س������ف ‹ل�سه يف ق�رشه  جبل������ة بن االأ

كاية  اخلا�������ض عند مل∂ الر�م �اإن كانت ا

ت�سبق الزمن الذي نتحد عنه:

أ�سها Wائر  .. ث������م اأقبلت جارية عل������≈ را

أبي�ض كاأنه لوؤلوؤة، �يف يدها اليمن≈ جام فيه  ا

م������اA �رد فلفqت الطائر يف ماA الورد فتمع∂ 

ب������Ú جناحيه �Xه������ره �بطنه، ث������م اأخرجته 

فاألقته يف جام امل�س������∂ �العن فتمع∂ فيها 

فل������م يد´ فيها �سيئاً. ثم نقرته فطار ف�سق 

، ثم، رف������رف �نف�ض ري�سه  جبلة عل������≈ تاج 

من الطي املمز�ج اإال   Aفما بق≈ عليه �سي

. جبلة ��سق عل≈ راأ�ض 

�هنا اأي�ساً حكاي������ة زفاف بوران بنت 

�سن ب������ن �سهي������ل اإىل اخلليف������ة املاأمون.  ا

احتفل������وا به احتفاالً  ي�سبق له مثيل ن فيه 

�سن عل������≈ الها�سميÚ �الق������واد �الكتqاب  ا

اأ�راق  �الوجوه بنادق من م�س∂ فيها رفا´ 

ري Pل∂.  باأ�سم������اA �سي������ا´ �ق������ر �د�اب �

فكان������ت البندق������ة اإPا �قعت يف ي������د الرجل 

Pه������ اإىل الوكيل فيت�سلم م������ا فيها. ثم ن 
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�سن عل≈ �سائر Wبق������ات النا�ض الدنانري  ا

ري  . هذا  �الدراهم �نواف������ امل�س∂ �العن

 Aملا كانت ليلة البنا� .. أنفقه املاأم������ون  ما ا

بوران عل������≈ املاأمون  بالعر��������ض �جليت 

، �جيA مبكتل  فر�ض لها ح�سرياً من الذه

ت عل≈  مر�سع باجلواهر في������ه درر كبار ن

.. �جاA املاأم������ون يف الليلة التالية   Aالن�س������ا

ْت عليه جدته������ا األف درة  اإىل عر��س������ه فن

. كانت يف �سينية من Pه

من جميل كالم �سليم������ان بن �ه قوله 

�كاأنه يعرف الظرف يف املجال�ض:

 .
q
لبا�ض بهي �Wع������ام �سهي ��رشاب هني

ول م������ن حال ال�سعي������د اإىل حال  فكي������ف اأ

. ال�سقي

أبو  دخلت م������رة عل≈ ا  ß������ق������ال اجلاح�

أ ب������ه فقلت له: ما  ملر�ض ا �س������ن اأعوده  ا

 Aالرقبا Úسن فقال: اأع� أب������ا ا ت�ستكي يا ا

. �ساد أكباد ا أل�سن الو�ساة �ا �ا

كاية التي  �نختتم هذه النماPج بهذه ا

ال�ة �كل الكيا�سة  ه������ا كل ا Áكن اأن نعت

كي  �كل املالحة �Xرف الظ������رف. �هي 

أنه حك≈ عن �سبية حلوة  أكثم ا عن يحي≈ بن ا

: اأعنqي عل≈ خ�سمي. فقلت:  قالت  فقال: 

من يعينني عل������≈ عيني∂ قال������ت: �سفتاي. 

قلت: ما بال �سفتي∂ من�سقتÚ قالت: اأحل≈ 

ما يكون التÚ اإPا ت�سقق. قلت: ما اأنحف∂.

قال������ت: كلم������ا دق ق�س������ ال�سك������ر كان 

. اأحل≈

امل�صادر

- الو�سلة اإىل احلبيب يف و�سف الطيبات والطيب، ابن العدمي.

- لطائف اللطف، اأبو من�سور اإ�سماعيل.

-  خا�س اخلا�س، الثعالبي.

- املو�سى، الو�ساء.

- الظرف واملتماجنني، ابن اجلوزي.

�سفهاين. غاين، اأبو الفرج الأ - كتاب الأ

�سالمي، ج2، جرجي زيدان. - تاريخ التمدن الإ

غذية، ابن خل�سون. - كتاب الأ

- املقدمة، ابن خلدون.

لفاظ الفار�سية املعربة، ال�سيد ادي �سري.  - معجم الأ

¥µ
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يلة املوهبة  إالفك������رة ه������ي فتيلة االإالفك������رة ه������ي فتيلة االبدا´، ت�ستع������ل الفكرة، �تتح������ول يف 

فحات. سفحات. سفحات.  سخذ مكانها عل≈ ال�سخذ مكانها عل≈ ال� ادبي، ثم تادبي، ثم تاأ أ الب�رشية اإىل اإبدا´ فكري �ا

كل عمل اإبداعي كبري هو نتيجة �رشارة فكرة اأ�ىل.

ولت اإىل اإبداعات  د هنا عن بع�ض التجارب الفكرية التي  وف سوف سوف اأ س�س�

عيد سعيد سعيد  س� عل≈ �س� عل≈ � أ عيد الفكر، سعيد الفكر، سعيد الفكر، ا سواA عل≈ �سواA عل≈ � واA عل≈ �سواA عل≈ �س سبداعات هامة �سبداعات هامة � إة قدمت للب�رشية اإ إة قدمت للب�رشية  ة قدمت للب�رشية رية قدمت للب�رشية ري ري��ري�� ������ �كب����كب���

دب �الفن. االأ

.…Qƒد �سbاfو jOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان êQƒL عûس«.

❁❁

ò

´GدHE´GدHEG´GدHE  E EG E  Qاµa C’G ƒëàا تeدæع

عÑد ÑdGاƒj »b�سعÑد ÑdGاƒj »b�س
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دبية  عم������ال الفكري������ة �االأ اإنه������ا م������ن االأ

��Ú الفكرة ���Ú الفكرة ���Ú الفكرة  �التحولي������ة يف ثنائي������ة العالقة ب����التحولي������ة يف ثنائي������ة العالقة ب���

بدا´.  إ�االإ�االإ

تطا´ نيت�سه ستطا´ نيت�سه ستطا´ نيت�سه اأن يرت اإبداعات فكرية  سا�سا�

لفه������ا اخللود، ولفه������ا اخللود، وؤلفه������ا اخللود،  ودبي������ة حققت لذاته������ا �ملودبي������ة حققت لذاته������ا �مل أ �ا

�هو يعتمد يف كتابات������ه عل≈ القوة يف تنا�ل 

يع اله�سة، سيع اله�سة، سيع اله�سة، اإنه  سيكت املوا�سيكت املوا� النه النه ال فكار، اأي اإ االأ

فكار التي تزلزل������ه، فيتنا�لها بلغة  ينتقي االأ

م Pل������∂ فهي تلبث متمتعة   بالغة القوة، �ر

ب�ساعرية �رهافة ح�ض �سديدة. 

بدا´  إلوب تنا�له االإلوب تنا�له االإ لوب تنا�له االسلوب تنا�له االس س�س� أ ه �سه �سه �ا س يقدم نيت�سه نف�س يقدم نيت�سه نف�

وا سوا سوا  سن يتنف�سن يتنف� أ تطيعون ستطيعون ستطيعون ا س: / يعرف الذين ي�س: / يعرف الذين ي� قائاًل

ف ينتمي سف ينتمي سف ينتمي اإىل  سنه ه������واA عا�سنه ه������واA عا� أ ه������واA كتاباتي ا

فة كم������ا فهمتها �ع�ستها سفة كم������ا فهمتها �ع�ستها سفة كم������ا فهمتها �ع�ستها  سن الفل�سن الفل� ال������ذرات، اإ

Ú بطواعية بÚ بطواعية بÚ اجلليد  ضن تعني العي�ضن تعني العي�ض حت≈ اال

ري  �اجلبال املرتفعة بحثا عن كل ما هو 

اA يف الوجود. ساA يف الوجود. ساA يف الوجود.  ستق�ستق� تق�ستق�س س�قابل لال�س�قابل لال�

بة يف سبة يف سبة يف  س علمتني التجرب������ة الطويلة املكت�س علمتني التجرب������ة الطويلة املكت�

نو´  إت كهذه يف اإWار ما هو  إت كهذه يف  واال واس������ار  واس������ار  ������ار  سم�سم�

باب التي حثت عل≈ العمل سباب التي حثت عل≈ العمل سباب التي حثت عل≈ العمل  س�س� اأن اأنظر اإىل االأ

تلف جدا عما   Aتلف جدا عما سو  Aتلف جدا عما سو  Aو سخالقي �املثا يف �سخالقي �املثا يف � االأ

وباً.  يبد� مر

مام   ينب������ع كل اإ‚از، كل خط������وة اإىل االأ

وة عل≈ سوة عل≈ سوة عل≈  سيف املعرفة من ال�سجاع������ة، من الق�سيف املعرفة من ال�سجاع������ة، من الق�

الذات، من النظافة الذاتية.

�سارة �ستنت�رش فل�سفتي يوما   يف ه������ذه االإ

ن ما منعه املرA حت������≈ االن من ناحية  م������ا الأ

قيقة /.  أ كان دائما هو ا املبدا

 يتحد نيت�سه ع������ن كتابه /هكذا تكلم 

زراد�س������ت/ قائاًل: /من ب������Ú كتاباتي، يقف 

زراد�ست �حده بالن�سبة لذهني، بهذا منحت 

الب�رشي������ة اأعظم هدية قدم������ت لها اإىل االن. 

Pل∂ الكتاب ب�سوته الذي يخت�رش الع�سور، 

، اإن������ه الكتاب  الÁث������ل Pر�ة الكت������ فح�س

ال������ذي يت�سف حقيقة به������واA املرتفعات، اإن 

ته عل≈  ن�س������ان ترقد  قيق������ة الكلية لالإ ا

عمق، �لد  أي�ساً االأ م�سافة بعيدة جداً، اإن������ه ا

ك عمق������اً، من بئر  قيقة االأ من �������رش�ق ا

التنف������ذ، الين�زل فيه������ا دل������و د�ن اأن يخرج 

تلئ������ا  بالذه �الطيب������ة.. اإنها الكلمات 

فكار  ك هد�Aا، الت������ي تولqد العا�سفة، االأ االأ

 .. مام �تقود العا يA عل≈ اأقدام ا التي 

�سجار، اإنها جيدة  ثمار التÚ ت�سق م������ن االأ

�لذيذة الطعم، �حÚ تق������ع ينك�س جلدها 

حمر.  االأ

 .. أن������ا الري������ ال�سمالية للت������Ú النا�س  ا

هكذا كالتÚ �ست�سق اإليك������م هذه التعاليم 

  ، مه������ا الطي ي������ا اأ�سدقائي. كل������وا االن 

 Aا�رشب������وا ع�سريها، اإنه اخلري������ف.. ال�سما�

�سافية �الوقت بعد الظهر/. 

 كت نيت�سه /زراد�سته/ بÚ عامي 1883 

�ىل كلها يف  جزاA الثالثة االأ �1885 �كت االأ

أيام .  ع�رشة ا
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 É°Sƒj ¢SÉZQÉH ƒjQÉe

ا�ض يو�سا عن  يتحد ماريو بار

بدايات مراح������ل الكتابة لديه قائال: 

أن������ا تعلqمت  أ م������ع القراAة، ا م������ر بدا االأ

الق������راAة يف اخلام�س������ة م������ن عمري، 

 Aأق������ول اإنه هذا ه������و ال�سي �دائم������اً ا

هم الذي ح�سل معي، اأتذكر كيف  االأ

ن������ت حيات������ي �عاملي  أ اأن الق������راAة ا

من خ������الل الكت �املغام������رات التي 

أه������ا، �اأعتقد اأن هذه كانت  كنت اأقرا

�سا�سية  �ىل لقلق ما،  العالم������ات االأ

دب. كانت �الدتي تخ  ما اإزاA االأ

�ىل التي كتبتها.  �سياA االأ اأن االأ

أ�  ا للر�اي������ات،  تتم������ات  كان������ت 

كايات التي كن������ت اأقراأها، فكنت  ا

أ� اأWيله������ا، �اإىل ما   نهاياته������ا ا
q

������ري أ ا

هنال������∂، علما باأ ال اأتذكر �سيئا من 

هذا. 

�ي�سيف يو�سا مو�سح������ا اأهمية العالقة 

أتذك������ره هو اأن  بÚ الق������راAة �الكتاب������ة: ما ا

القراAة �سغل������ت Wفولتي �مراهقتي، فاأتذكر 

بو�سو تام ال�سخو�ض التي كنت اأ�سادفها يف 

ا اأتذكر رفاقي يف املدر�سة.  أك  الر�ايات ا

ر�اي������ات /الك�سان������در د�ما�������ض/ مثاًل كانت 

بالن�سبة  �سيئاً رائعاً ال مثيل له. 

ربة �سخ�سية، كاأ كنت  �سهدتها كاأنها 

اربهم حت≈  ، مع ال�سخو�ض، فاأعي�ض  هنا

أ �احد من الفر�سان الثالثة.  ت�سورت ا

و  أي�س������اً /بوؤ�ساA/ فكت������ور هو أتذك������ر ا ا

عندما كنت يف بداية �سفويف الثانوية،  �قد 

قبة عندما  اأكون بداأت الكتاب������ة يف تل∂ ا

كنت ما اأزال يف املدر�سة حيث كتبت ق�سائد 

أ   اأفكر  �ق�س�سا ق�سرية �حكايات،  بيد ا

�ض يوما حياتي للكتابة.  qأ �ساأكر ا

ر�اية �احدة ه������ي التي Áكن اأن توؤ�س�ض 

�س������ور ر�ائي ب������ار´ يف امل�سه������د الر�ائي 

العاملي، �اأXن اأن هذه الر�اية بالن�سبة ليو�سا 
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 ./ خر هي /الفرد��ض عل≈ النا�سية االأ

تل∂ الر�اية التي عرفت القارئ �الناقد 

، �جعل������ت النا�ض ينتظر�ن  معا بهذا الكات

كتاباته اجلديدة. 

لذل∂ عندما زار يو�سا دم�سق، كانت ا�سم 

 / خر ر�ايته /الفرد��ض عل������≈ النا�سية االأ

تقرتن با�سمه، �رمبا حظيت ب�سهرة اأك من 

موؤلفها. 

عندها تعرفت عل������≈ �سخ�سية /فلورا/ 

لم  ري ال�رشعية التي  بطلة الر�اية، االبنة 

بفعل �س������يA يخفف م������ن االم امل�سطهدين، 

أملا، �ه������ي �سخ�سية ا�ستطاعت  �بحياة اأقل ا

اأن ترتقي ل������دي اإىل �سخ�سية /اإيفالونا/ يف 

ر�اي������ة  اإيزابيل اللين������دي، �كذل∂ با�ال، ثم 

بيوكوال البريتلوف  يف ر�اية تو موري�سون 

أ�سد العيون زرقة/  �كذل∂ �سوال.  /ا

ه������ذه ال�سخ�سي������ات التي لي�������ض بو�سعي 

ن�سيانه������ا م������ع �سخ�سي������ات ن�سائي������ة ر�ائية 

 . اأخر

 / خر ر�اية /الفرد��ض عل≈ النا�سية االأ

تعرف∂ باأجواA ر�ائ������ي يتمتع بثقافة ر�ائية 

أنه ير�سد  �حكائية ��رشدية �فنية عالية، كما ا

ها ح�سا�سية  بقوة اأدق التفا�سيل، �رمبا اأك

أنه يتمتع  أة مقنعة، اإىل جان ا �اإحراجاً بجرا

بحال������ة فيا�سة من ق������وة ال�ساعرية يف تنا�ل 

ن�سانية، �ه������ذا ما بدا �ا�سحاً   العالقات االإ

أ� كما يدلعها /فلوريتا/   ا ل������د ز�ج فلورا 

يف اإحد امل�ساهد املثرية التي �سورها ماريو 

رفة الن������وم عندما دخ������ل عليها الز�ج  يف 

�راها نائمة عل≈ بطنها. 

يتميز يو�سا يف اأعماله باأنه رجل مو�سوعي 

الثقافة، يطلع عل������≈ كل �سيA، �ي�ستطيع اأن 

يوXف هذه املعرفة ب�سكل جيد يف اأعماله. 

اأحيانا ت�سع������ر باأن∂ اأمام رجل مو�سوعي 

فتحرتم جهده الدقي������ق يف عمله الذي ياأتي 

ة �بح������ث مكثف اليقل عن بحث  نتيجة خ

زميله يف ر�اية /العطر/. 

ينتمي ماريو اإىل �سل�سلة الر�ائيÚ الذين 

يرتكون لدي∂ ب�سمة لي�ض من الي�رش ن�سيانها، 

أ�لئ∂ الذين Áكن ل∂ اأن  أنه ينتمي اإىل ا كما ا

تتعلم منهم �سيئاً هاماً. 

م������ن اأعماله الر�ائية الت������ي ترجمت اإىل 

الزعماA �سنة،1958   : البية لغات الع������ا

خ�رش  البيت االأ املدينة �ال������كالب 1963 

حوار يف  الكالب ال�سغ������ار 1967   1966

بانتاليون �الزائرات  الكاتدرائي������ة 1969 

حرب نهاية  العربدة الدائمة 1975   1973

م������ن قتل بالومين������و مولري�  الع������ا 1981 

لغة ال�سغف 2001.   1986

ال�سيا�سة ل������د يو�سا التنف�سل كثرياً عن 

دي كما ي������ر يو�سا اأن  دب، فيمك������ن لالأ االأ

يلع������ د�راً �سيا�سياً، كما Áكن لل�سيا�سي اأن 

يقوم بد�ر اأدبي يف ‹تمعه. 

لذل������∂  اأعط������≈  يو�سا بع�س������اً من �قته 
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لل�سيا�سة �ر�س نف�سه لرئا�سة اجلمهورية يف 

بالده. 

ربت������ه ال�سيا�سية بقوله:  ي�س������ف يو�سا 

�������ض Pاتي يوماً  qأكر ،  لكن������ي  ا ه������ذا �سحي

لل�سيا�سة. 

أنه يج  أ اعتق������دت ا م������ا فعلته ه������و ا

ياة ال�سيا�سية،  علينا دائماً اأن ن�سار يف ا

مور حولنا لي�ست  أين������ا اأن االأ خ�سو�ساً اإPا را

عل≈ ما يرام. 

أين������ا اأن املجتمع انحرف، ��قع يف   اإPا را

الف�ساد �يف االحتكار، �اإPا Wغ≈ الظلم. 

أين������ا نا�س������اً ير�سخون قه������راً للتمييز   را

العن�رشي، يف هكذا ح������االت علينا اأن نقوم 

أ�سميه ال�سيا�سة.  ب�سيA مفيد، هذا ما ا

عدا Pل∂  اأح������ ال�سيا�سة يوماً، �Pل∂ 

�ىل التي مار�ست فيها  ة االأ qفولتي  املرW منذ

ال�سيا�سة ب�س������كل �رشqي، كان������ت عندما كنت 

ت الديكتاتورية،  Wالباً يف اجلامعة، �Pل∂ 

�سا�سي  اأح�س�ست �قتها اأن ال�سيا�سة املنقذ االأ

أنه  �ال�������رش�ري للب�رشية، حت������≈ اإ اأعتقد ا

اأمر ال اأخالق������ي اأن ال ن�سار يف ال�سيا�سة، 

�خ�سو�س������ا �سن������ة 1987 اإP كان البلد يعي�ض 

حالة دقيقة جداً. 

 كن������ا نعي�ض تقريباً حرباً اأهلية مع حركة 

الة االقت�سادية  ا اإىل  اإ�ساف������ة  املتمردين، 

الرديئة �كان الت�سخم حينها هائاًل. 

الدÁقراWية التي كانت لدينا كانت ه�سة 

 . جدا �بداأت بالتا تنهار اأ� هكذا بدت 

يف هكذا Xر�ف، �م������ن د�ن فر كبري، 

علي∂ اأن تنخر• بال�سيا�سة.

أ   اأح�س�ست اأن هذا �اجبي اإ�سافة اإىل ا

أ�ستطيع اأن اأفعل �سيئا.  فكرت اأ هكذا ا

�ي�سيف يو�سا عن ه������ذه العالقة قائال: 

أ�سياA كثرية عن البري�، عن ال�سيا�سة،  تعلqمت ا

�اأي�ساً عني �سخ�سياً. 

عل≈ هذا النحو يوX������ف يو�سا ال�سيا�سة 

دبي، بحيث ي�ستطيع اأن يتعرف عل≈  لعمله االأ

ياة ال�سيا�سية يف الوقت  �قائع �تفا�سيل ا

ياة االجتماعية  الذي يتنا�ل في������ه �قائع ا

قيقة فق������د ا�ستفاد ماركيز  ل�سخو�سه، �ا

اأي�سا من عالقاته ال�سيا�سية التي �Xفها يف 

جان من اأعماله الر�ائية. 

يقول يو�سا يف Pل∂: 

اإPاً،  م������ا قمت به لي�������ض مهمة �سيا�سية، 

. اأما هديف  ������ا �اج اأخالق������ي �م������د اإ

دب، �لي�ض عندي  ياة فهو االأ الوحي������د يف ا

ريه.  اهتمام 

 IÉfÉ©ŸGh GóH E’G

دب العامل������ي بر�سائ������ل بالغة  حظ������ي االأ

، �تكمن  دب يف العا همية كتبها نواب االأ االأ

أنها تعرqف القارئ  اأهمية هذه الر�سائ������ل يف ا

ب�س������كل مبا�������رش باملبد´ الذي ع������ادة يتخف≈ 

دبية.  خلف �سخو�سه يف اأعماله االأ

مع الر�سائ������ل يتمكن القارئ من الوقوف 
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، �م������ن جهة اأخر  دي �جهاً لوج������ه مع االأ

تكون فر�س������ة مذهلة للق������ارئ �الناقد معاً 

ع������ادة قراAة اأعمال هذا الكات بعد نقا•  الإ

ال�سوA التي �سلطها الكات عل≈ نف�سه، �عل≈ 

تفا�سيل الواقع ال������ذي يعي�ض فيه من خالل 

أنا�ض اأعزاA لديه.  الر�سائل التي خطها اإىل ا

من هنا اأعتقد ب������اأن الناقد �القارئ معاً 

تعرفا عل≈ فرانز كافكا ب�سكل اأك قرباً بعد 

ق������راAة ر�سائله التي كان������ت ت�رش يف موا�سع 

مر مع  مو�������ض اإبداعه، �كذل������∂ االأ كث������رية 

�ض فون  د�ستويف�سكي، �ناXم حكمت، �هاي

ريهم م������ن كب������ار ال�سخ�سيات  كالي�س������ت �

دبية التي تركت ب�سمات عميقة يف تاري  االأ

 . ن�سا دب االإ االأ

 øY  Öà j  » °ùØjƒà°SO  QhOhó « a

 ¬«NCG ¤EG á«°üî°ûdG ¬JÉfÉ©e

يتح������د د�ستويف�سكي ب�س������كل �سخ�سي، 

خيه يف ر�سائل خا�سة تع عن  ��سبه �رشي الأ

تفا�سيل �قائع حياة ه������ذا الر�ائي الر��سي 

الكبري. 

بع������د قراAة هذه الر�سائل التي حر�ض اأن 

نه كان   تك������ون �رشية، � يطلع عليه������ا اأحد الأ

يفرq فيه������ا معاناته ال�سخ�سي������ة التي كانت 

تفجر لدي������ه تل∂ العب������ارات امللتهب������ة التي 

 Aتلف اأنحا �سحرت املاليÚ من قرائه من 

ي������ة،  نتوقف اأمام  الع������ا �بغالبية لغاته ا

بداعات العظيمة باملعاناة  حقيق������ة اقرتان االإ

العظيمة،  فيمكن مالحظة اأن معظم مراحل 

العباق������رة �النواب كانت معان������اة يف معاناة، 

أ�سكاله  ألوانه �ا ب������دا´ يف ا �املعاناة تقرتن باالإ

كافة. 

, ƒªW Éæg ¿Éc ÉŸ IÉfÉ©ŸG ’ƒd

 . ÓMCGh ∫ÉeG áªK âfÉc ÉŸ 

ن�سان   نحها الظر�ف لالإ اإن اأعظم هبة 

ال������ذي يريد اأن ي�سنع �سيئا ‹ديا يف حياته، 

رم������ان، اإنها  ظات ا � Aهي ق������وة ال�سقا

قيقي للحياة.  تهبه املعن≈ ا

�ساح Pا امل�رش  أبو لينري   لقد كان ا

املذهل يعا Wيل������ة حياته من �سعوره باأنه 

ري �رشعي، ابن 

مب������د´ ر�اي������ة امل�س������   �كان كاف������كا 

عمق  الي�ستطي������ع اأن يتخل�ض م������ن �سعوره االأ

وب فيها،  ري مر باأنه ح�رشة كبرية 

� يتل������ق رامبو  مبد´ تل������∂ الق�سائد 

الرائع������ة   قبلة ح������ حقيقية من �سخ�ض، 

هوال من ز�ج اأمه،  �عان≈ بودلري االأ

�اأم�س≈ املركيز دي �ساد خم�سا �ع�رشين 

�سنة يف ال�سجن، 

 �انته≈ �سويفت اإىل الوهن العقلي اأ�اخر 

حياته، 

�انته≈ نيت�سه باجلنون،

أر   �يقول �سارتر: كنت مبنته≈ ال�سدق ا

جامع������ا مكان معم������ل، �كان عنوان م�رشحية 

يزر´ الرع يف Wريقي. 
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ياة  : اإنني اأجد بهجة ا يقول �سرتندبر

ك حدة.  يف �رشاعاتها االأ

فالكات الذي ي�ستعري كتاباً ب�سب الفقر 

��سي������ق اليد، يقبل عل������≈ قراAته بنهم حرفا 

حرفا اأك من كات������ تهد اإليه ‹موعات 

من الكت كل �سهر. 

 يف اإحد ر�سائل د�ستويف�سكي يقول: ال 

اأمل∂ كوبيكا �احدا لكتابة ر�سالة. 

لقد بل الفق������ر بال�سيد د�ستويف�سكي اإىل 

اأق�س≈ مراحله. 

 يقول:  لدي م�رش�´، اأن اأفقد عقلي. 

بقوة عظم������≈ ي�ستخ������دم الكتابة للتعبري 

ريه������ا، اإنه  يرمز  ع������ن نف�س������ه اإP ال Áل∂ 

ن�س������ان الفق������ري، بل ه������و ل�سان حالهم  اإىل االإ

�ر�سولهم، ي������ر�ي تاريخهم رمبا  د�ن ق�سد 

عندما ير�ي تاريخه. 

ال �س∂ اأن الكثريين ال Áلكون قيمة قد 

أ� قيم������ة �سيجارة �احدة �يعانون  من �ساي، ا

الفقر �اأمرا�ض �سوA التغذية �فقر الدم مثل 

د�ستويف�سكي نف�س������ه،  �هو من هذا املنطلق 

يت�سام������ن معهم �يط������ر ما�سيهم، �من هنا 

فاإن������ه يكت اجلملة ال�سادق������ة اإىل اأخيه يف 

اإحد هذه الر�سائ������ل التي  يقول فيها: �ما 

تبق≈  �سو هذا القل �الدم �اللحم، هذا 

ياة  الذي يع������ا �ي�سفق �يتذك������ر �يبد´ ا

أ�سعر به������ا مطلقا بهذه  ������م كل �س������يA.  ا ر

اخلوا�ض املالأ بالق�سوة �الغن≈ الفكري من 

أ�سعر بها االن.  قبل كما ا

ال �سيA يف�س������د عل≈ املبد´ اإبداعه �سو 

بدا´،  أ�سكال الرفاهية التي تقتل فيه ر� االإ ا

ن�س������ان ب�سورة �سبه  �Áكن مالحظ������ة اأن االإ

عامة تخل≈ عن �سفافيته يف زحمة مطاردته 

للحي������اة �الرفاهي������ة بع������د ث������ورة االنفت������ا 

االقت�سادي. 

ن�س������ان ال�سيA الذي  لقد خ�رش ه������ذا االإ

W������الق �هو يف  ال�س������يA يعو�س������ه عل������≈ االإ

أثن������اA جريه يتح�س�ض م������رارة هذه اخل�سارة  ا

الفادحة. 

اإن د�ستويف�سكي يك������ون اأقو يف ��سعه، 

يكت������ بقوة هائلة يق������ول:  نعم اإنهم منعو 

������ل اأن اأ�سجن خم�سة  qم������ن الكتابة، اإنني اأف�س

ع�رش عاما �رش• اأن اأحتفß بقلمي يف يدي.. 

مل.  اإنني  اأفقد االأ

أنا م�سكون باخلوف من  �يختت������م خوفه: ا

�ل للعم������ل بالفتور  قبل  اأن ي�س������اب حبي االأ

انطالقه عل≈ الورق. 

لقد ا�ستط������ا´ في������ود�ر د�ستويف�سكي اأن 

ن≈ رجل من  يهدي العا اإبداعات اأك من اأ

أبناA ع�رشه.  ا

أملا  اإن كل من يحمل القلم، يحمل يف قلبه ا

، �يبق≈  ي�سع≈ بالقلم اأن يع������ عن هذا االأ

يكت������ اإىل اأن Áوت �يف قلبه الكلمة التي  

أمله، �اأما  يتمكن من قولها �التي تخل�سه من ا

ة فاإنه  اإPا اهتد اإىل الكلمة امل�سبوWة املع

�سيقولها �يبق≈ قلمه منطفئا اإىل اأن ينطف 
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ظات االحت�سار  عق انطف������اA قلمه �يف 

خرية �سيكت�سف باأن تل∂ الكلمة خانته �  االأ

تكن م�سبوWة باملرة. 

 æ©ŸG ªYh GóH E’G á∏©°T

املعن������≈ نب�������ض الكلم������ة، الكلم������ة ج�سد 

املعن≈. 

 اإنن������ي ال اأ�سغ������ي اإىل الكلم������ات ق������در 

أنني ال اأ�سغي اإىل  اإ�سغائ������ي اإىل نب�سها، كما ا

ال�سخ�ض قدر اإ�سغائي اإىل fiراب ق�سماته، 

�سغاA اإىل  ثمة كلمات تفر�ض علي∂ راحة االإ

م∂ عل≈ راحة  نب�سه������ا، �ثمة ق�سم������ات تر

التاأمل يف نورانيتها. 

اأحيانا اأقل ع�رشات ال�سحف �املجالت، 

 ، qكن اأن ت�سدÁ أق������ع عل≈ نب�ض كلم������ة �ال ا

اأقل ع�رشات القن������وات الف�سائية، �مواقع 

أ� ينج م�سع≈  الن������ت، �ال ينج م�سع������اي، ا

الكلمات. 

�سخا�ض، فال تنج  اأ�سغي اإىل ع�رشات االأ

قناعي بعمق التاأمل، اأ� ال اأ‚  ق�سماتهم الإ

 .Aيف اإقنا´ نف�سي براحة اإ�سغا

اأحيان������اً ت�ستف������ز كلم������ات، ت�ستف������ز 

ثيلية، ت�ستفز  ق�سمات، ت�ستفز م�ساهد 

ل∂ مق������درة هائلة عل≈  اأن  �سح������ف، اإنها 

يلتي.  Aت�سو�ض علي  �سفا

اأXن اأن ما بات Áيز زماننا بجدارة، كل 

هذا الكم الهائل من الكلمات التي تخلو من 

نب�سات، كلمات ال قلوب لها. �قد ‚ هذا 

اإىل ح������دq مرع يف �سناعة متلق ا�ستهزائي، 

 . أ، �ير بات ي�ستهزئ بكل ما ي�سمع، �يقرا

 يفقد هذا 
ً
ك عمقا  أم������ام هذه الهوة االأ ا

ية التلقي، ليبل مرحلة  qاملتلقي ح�سا�سية جد

ية التاأثري.  qفقدان ح�سا�سية جد

 ، ، لكنه اليتحد فرت �سخ�ساً يتحد

أنه ال ي�ستمع،  ي�ستمع، بيد ا

أنه ال يتاأثر، يبدي عالمات التاأثر، بيد ا

أنه ال ي�سح∂، ري ا  ي�سح∂، 

أنه ال يبكي،   يبكي، اإال ا

يجل�ض، لكنه ال يجل�ض،

ري راقد يف  أنه  ري ا  يرق������د يف ال�رشير، 

فعال،  د�امة ا�ستباحية ملعن≈ الكالم �معن≈ االأ

حت≈ اإن������ه يرتدي حالة الال جدية، فاإن �جه 

اإليه تهدي������د، ال ياأخذه عل≈ fiمل جد، �اإن 

نظر اإىل قانون Áنعه من القيام بهذا الفعل، 

ال ياأخذه عل≈ fiمل جد، فرتاه يراهن حت≈ 

عل≈ عقائده �حياته العائلية يف ‹ل�ض كاأنه 

، فيمكن ل∂ اأن تراه يف ثالثة  ينفث لفافة تب

أيام.  �جوه خالل ثالثة ا

تعي�ض املجتمعات Pر�ة يقظتها �تقدمها 

قدر حال������ة اجلدية لديها، فهي تاأخذ كل ما 

أه عل≈ fiمل اجلد  أ� تقرا أ� ت�سمع������ه، ا تراه، ا

نها تعقد اماال ك عل≈ الكلمة، �النغمة،  الأ

�امل�سهد. 

لذل������∂ تراه������ا تق������دم مغام������رات ك 

أ، �ت�سمع  اW������ر ك م������ن اأجل اأن تق������را �

. �تر
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ب������دا´ �للعمل قيمة   �هذا م������ا Áن لالإ

، فلوحة تبا´ بثمن باهß، قد ال يتنازل  ك

�سخ�ض اخر اأن يق������ف ب�سيارته ليحملها اإىل 

البيت اإPا ما راها لقً≈ عل≈ الطريق، �كتاب 

جديد يقف النا�ض يف Wابور للح�سول عليه، 

�قراAته حرفا حرفا، قد يرتاكم عليه الغبار 

ثال �سنوات يف موقع اخر. 

نياA مبق������دار ما لدينا من  أ  اإنن������ا ل�سنا ا

نياA بقدر ما  أ بن������و �اأ�راق نقدية، اإنن������ا ا

لدينا من متاحف، �كت �مو�سيق≈. 

عندم������ا ت�ستبي������ املعن≈، ف������اإن املعن≈ ال 

جد املعن≈،  يتوان≈ عن ا�ستباحت∂، �عندما 

جيد .  فاإن املعن≈ ال يتوان≈ عن 
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أ�سكال  ������د هنا عن �سكل من ا أ �سوف ا

ويل الفك������رة اإىل عمل اإبداعي، من خالل 

ري�ض الفكرة  ديث ب�سكل ق�س�سي عن  ا

بدا´.  اإىل االإ

ما�سي..  أتردد اإلي������ه يف االأ منذ �سن������وات ا

التي اأ�سجر فيها، �عندما يرا خلف الباب 

ي�ستقبلني بحف������ا�ة �ي�رش عل≈ تقدمي كل ما 

يف بيته م������ن Wعام ��������رشاب  �يج عل≈ 

أرت لق�ساA �ساعة  كل �ال�������رشب، كل مرة ا االأ

أ� �ساعتÚ، مث������اًل يف ال�ستاA اأز�ره ال�ساد�سة  ا

م�ساAً �اأمكث للثامنة، �يف ال�سيف اأز�ره يف 

الثامنة م�س������اAً، � ي�سب������ق  اأن زرته نهاراً 

الباً يطول  عياد، �لكن بقائ������ي  أي������ام االأ اإال ا

حت≈ �ساع������ة متاأخرة من اللي������ل �اأحياناً يف 

ف�سل ال�ستاA عندما ال يتوقف املطر Á�س∂ 

بي �ي�������رش عل نومي يف بيت������ه فاأنام الثالثة 

ه من بيته اإىل  أ�ستفي������ق  الثامنة �سباحاً اأ �ا

�سبوعÚ يقوم  أزره الأ عملي مبا�������رشة، �اإPا  ا

بها �هو يحدثني بلهجة توبيخية.

ال اأعرف �سب م�سايقته للقيام بزيارتي 

أنا يف اخلم�سÚ �اأنت يف  �كل ما يجيب������ه:  ا

الع�رشين فم������ن تقع عليه الزي������ارة �يلفت 

انتباه������ي م�سايقته الوا�سح������ة عندما اأكون 

يف بيته �يطرق الباب م������ن اخلارج �اأحياناً 

أنا نائم يا حمار. يجي با�ستياA: ا

ل ال ي������ز�ره اأحد، فهو  لكن عل������≈ االأ

يقيم يف هذا البيت لوحده منذ ثالثÚ �سنة، 

الاأ�سدق������اA له �ال اأحد من اأقربائه اأ� جواره 

يج������ر�ؤ عل≈ Wرق الباب مهما كانت الد�افع 

حت≈ ال ي�سمع �ستيمة، فهو Áكن له اأن ي�ستم 

أ� يراه �ملجرد  كائن������اً من كان د�ن اأن يعرفه ا

عندما اأكون  أنه Wرق  الباب، مثل اأن يقول ا

أ� يعرف  موج������وداً للط������ارق قبل اأن ي������راه ا

هويته:/ابن الكل ال تطرق هذا الباب مرة 

ثاني������ة/ �قد �سطر رجل ‹هول هذه العبارة 

عل������≈ بابه /ال تطرق ه������ذا الباب يا حمار/ 

��سديق������ي نف�س������ه ال يعرف م������ن كت هذه 

العب������ارة، لكنه ي�سعر باأنه كتبه������ا نيابة عنه. 

يقول  باأنه منذ ثالثÚ �سنة  يزر اأحداً من 

أ� اإيجابية،  اأقربائه مهما كانت املنا�سبة �سلبية ا
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م نظرات  �ال اأجد اأي حرج م������ن زياراته ر

ل يف  اجل������وار الذي������ن يجل�سون عل������≈ االأ

أبواب بيوتهم  اأم�سيات الربيع �ال�سيف اأمام ا

يحت�سون ال�ساي �يبحلقون يف املارة بنظرات 

ل Áعنون  ا�ستف�سارية مزعج������ة، �عل≈ االأ

أنتظر اأن يفت  أنا اأتوقف مطوالً ا النظر اإ �ا

نني اأجد راحة هائلة  /  الباب الأ /ح�سي������

ل اأ�سدقائي  أ ري عاديÚ �رمبا ا لد نا�ض 

ه������م من هوؤالA، اأف�سل ق�ساA �ساعات Wويلة 

أ�ستطي������ع ق�ساA ربع �ساعة  برفقتهم �قد ال ا

فق������ مع �سخ�������ض /ع������ادي/ اأ� /عام/ ال 

خ�سو�سية لديه،�هك������ذا ال اأحتمل زياراتهم 

ج بع������د دقيقة من جلو�سهم  اإىل بيتي فاأ

نني حقاً  باأنن������ي عل≈ موعد هام �اأ�رشفهم الأ

ال اأحتمل �سيا´ �ساع������ات مثلما هم يريد�ن 

�سي������ا´ �قتهم فق حت������≈ Áوتوا، لكن عند 

ح�سي������ الذي ال يحتمله اأحد �ساعة �احدة، 

اأج������د راحة مذهلة رمبا اأك من �جودي يف 

أنا اأخط لعدم  �سي �ا . مرة قلت  من�ز

ياة د�ن ز�جة  الز�اج: ما راأي∂ با

اأجاب �ه������و يبحلق يف: لي�ض هنا اأمتع 

أة �اأ�الد خا�سة  ياة م������ن د�ن ام������را م������ن ا

عندما ال يثق الرجل بقدرته عل≈ اإعالة اأ�رشة 

أنا ع�ست �سعيداً  �سوف تك م������ع ال�سنوات.. ا

طم الظهر،  أة  ن املرا من د�ن م�سوؤ�لي������ة الأ

حتمل هذا  ������ول اإىل حمار الأ أ أن ا كان علي ا

A امل������ر�´، � تتغري نظرت������ي حت≈ االن  الع

نن������ي ع�س������ت د�ن م�ساكل �اأعتق������د باأنني  الأ

�ساأموت د�ن م�ساكل. االن اأح�ض بحاجة اإىل 

، لكن املجتمع متخلف  أة تخدمني فق ام������را

أ�ستطيع  أنا اأي�ساً ال ا ق، �ا ال Áنحني هذا ا

ن Pل∂ فوق قدرتي،  ريهن برات كبري الأ اأن اأ

أتكا�سل من جلي �سحن  قيقة، ا هذه ه������ي ا

أ� تنظيف البيت، هذه امل�سائل  �سل ثوب ا أ�  ا

������د�ت احتقرها تقلقني هذه  البيتية التي 

ريها �تكاد تخنقني االن  أك������ من  املرحلة ا

فاأهملها يوماً بعد يوم، لكن القذارة �ستاأكلني 

مور التافهة. أنا ‹ عل≈ القيام بهذه االأ �ا

تملها  قلت له: �هذه العزلة كيف 

�سح∂ �قد �سغ بكفه عل≈ كفي قائاًل: 

أن������ا جلبته������ا باإرادتي  تملني، ا هي الت������ي 

مت عليها  أن������ا اأر أ� تعتقلني، ا لتختطفن������ي ا

تملني لكنني  البقاA مع������ي، �هي امل�سكينة 

م������ن د�ن اأ�سدق������اA ع�ست يف �س������الم، املبل 

الذي �رثته عن اأبي �دعته يف امل�رشف اأعي�ض 

بفوائ������ده، منذ ع�رشي������ن �سنة اأقب�������ض راتباً 

�سهري������اً م������ن امل�رشف،ل�ست بحاج������ة اإىل اأن 

أريد اأن اأكون ثرياً  أ� يكذب علي، �ال ا اأكذب ا

�ال اأن ين�سب������وا  اأ�سناماً ال يف حياتي �ال 

لفة  أ اتي،�ال اأن ين�رش�ا �سوري عل≈ ا بعد 

‹الت اأ� يجر�ا لقاAات اإPاعية �تلفزيونية 

أريد �سيئاً من العا  مع������ي، اأعي�ض لوحدي ال ا

ا  كله، اأرف�ض كل �س������يA حت≈ الكت �االأ

أ�سم������ع، هل  أ�سم������ع �ال اأن ا �ال������كالم، ال اأن ا
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ياة، هل تعرف اأن  ي�سد هذا النم من ا

امل�ساكل كلها تاأتي من اخلارج.

تاأتي من  أي�س������اً  ا قاWعت������ه: �النجاحات 

اخلارج.

. قال: عن اأي ‚احات تتحد

اأن تك������ون ناجحاً هنا عندما تقنع نف�س∂ 

باأن∂ Xفرت بكل �س������يA �ا�سرتحت: النوم 

الك�سل اال�ستمتا´ بالبقاA بالبيت ال�سهر 

االبتعاد من االخري������ن. هذه حرية حقيقية، 

ريي يف هذه  حري������ة ك ال يح�سها اأح������د 

������ بزيارته �ال�سهر  أر اجلمهوري������ة. الليلة ا

، �عد منذ ع�رشة  معه هذا الطق�ض املمثل

أي������ام باأنه �سيك�سف  �������رشاً خطرياً ما زال  ا

�ل خلف  حت≈ االن يحرق������ه �كان ال�سب االأ

اتخاP قرار العزلة.

ابتعت خ�ساراً �فاكه������ة �بع�ض حلويات 

ه������ت اإليه يف ال�سابعة م�س������اAً، اأخرجت  �ا

حزمة مفاتيحي �Wرقت بها الباب.. تناه≈ 

�سوته: هل هو اأنت

أنا  ��سعت فمي يف �سقي الباب: اأجل هو ا

فW ßرقاتي  األن 

�سح������ �س������ق الب������اب اإىل الداخ������ل بقوة 

�اأخ������ذ بيديه fiتفياً كاأنن������ي ابنه ال�سائع 

منذ ثالثÚ �سنة، �قاد اإىل الداخل،�سح 

��سادة اأجل�سني عليه������ا بالقرب من املدفاأة، 

ف اأخذ ي������دي بكفيه ��سار  �مل������ا ملحني اأر

يدفئهما عل≈ املدفاأة تارة �ينف عليهما تارة 

. ملاPا  : ملاPا تختفي.. هل عمل∂ متع اأخر

ال تاأخ������ذ اإجازة �ن�سافر معاً اإىل اأي بلد اخر 

لدي نقود ال تلزمني �سن�رشفها ما راأي∂ هل 

.. كدت  توافق.. اجل�ض بالقرب مني اأرجو

أنتظر  أنا ا أيام �ا أربعة ا اأخ������رج للتو اإلي∂، منذ ا

 Úنظرت يف عينيه املغلقت .Aيئ∂ كل م�سا›

م�ستف�������رشاً عن �سب ه������ذا االهتمام الكبري 

بي،ال اأر يف �رشد التفا�سيل الدقيقة التي 

الة انحدرت  أنا �س������ارد بهذه ا يقوم بها، �ا

دمو´ من عيني عفوياً. 

قلت له: هذا االهتمام الغام�ض يوؤملني.

أريد اأن اأفي∂ حق∂.  نني ا قال: الأ

أ�سي: اأي حق قلت بده�سة هازاً را

أت������ي، فتاأتي، اأنت  أريد اأن تا نني ا ق������ال: الأ

 . قق  م�رشة بح�سور

قل������ت: �لكنني اأخاف بع�������ض اللحظات 

هذا االهتمام الزائد. 

قال: هذا كل �سيA، قلت ل∂ ما لدي.

مد يده يزيد ال�سائل اإىل املدفاأة ثم حمل 

د  بطانية �لفها عل≈ كتفي قائاًل: حت≈ ال ت

د لكن������∂ �ستعا منه  ق������د ال ت�سعر باأثر ال

 Aيف امل�ستقب������ل 0ثم تعا�نا يف اإع������داد الع�سا

�ىل اإىل فمي قلت:  عندئذ �مع مد اللقمة االأ

أنا م�رش الليل������ة اأن تر�ي  ق�ست∂ ال�رشية  ا

التي �عدتني بها املرة ال�سابقة هل تذكر 

أع������رف اأن ثم������ة ام������راأة يف هذه  كن������ت ا

الق�سة،
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أنه كان يخط  �خطرت  اأحدا مثل ا

أة، لكنها اأعطته  ج�سدها قبل  للز�اج من امرا

أ� كان يح �احدة  الز�اج  فلم يعد يثق بها، ا

ه �سديق باأنها  أة فاأخ أ� تعلق بامرا فرتكت������ه، ا

عل≈ عالقات م�سبوهة، كل هذه االحتماالت 

خط������رت  فاأ�رشرت عل������≈ معرفة  ق�سته 

 . اأك

�س������دد نظرة متاأمل������ة اإىل �س������كل املدفاأة 

أن������ه يحدثها: حدثت ه������ذه الق�سة  �ق������ال كا

منذ ع�رشين �سنة، ال�رش الوحيد الذي مازال 

يرعبني حت������≈ هذه اللحظ������ة �كان علي اأن 

�سب������اب �ستعرفها بعد  أبق������≈ fiافظاً عليه الأ ا

أر�يه������ا ل∂،ال اأدري ملاPا اأجد مدفوعاً  اأن ا

اإىل قوله������ا ل�سخ�ض عزيز مثل������∂ �الاأخفي 

ثل اجلزA امل�س������يA  للحياة بالن�سبة  باأن∂ 

أنن������ي متعلق ب∂ �هذا التعلق الذي يبل   �ا

ب������ي حد االأ Áنعني م������ن ‹رد لفß /ال / 

 ، أن������ت تطل �سيئا،ق������د ت�ساألني عن ال�سب �ا

أع������رف، �لكن اأعرف باأن∂  اأجيب∂ باأنني الا

ميمية  مل اأج������زاA من كل العالق������ات ا

مل جزAاً من االبن، �جزAاً  الت������ي فاتتني، 

ميم، �حت≈  ، �جزAاً من ال�سديق ا من االأ

جزAاً من ا املفقود، �لذل∂ عندما تطرق 

، اPه اإىل امل�رشف �اإىل  بابي يوما �الترا

دائرة العق������ارات، �ستجد مفاجاأة خباأتها ل∂ 

أق������رب اإ حت≈  �سع������ر باأن∂ �ستكون ا رمبا الأ

أنا  أك������ قربا �ا يف موت������ي ��ستكون عالقتنا ا

يف Pر�ة البع������د عن������∂. الاأعرف م������ا الذي 

اأ�سابني بذكره لعب������ارة الفراق فقلت: التقل 

هذا، �كيف تك������ون قادرا عل≈ لفß عبارات 

أتخي������ل حت≈ خر�ج∂ من هذه  أنا الا كهذه �ا

اه  املدين������ة، اليعجبن������ي اال�ستم������رار يف ا

كه������ذا لل�سهر، قل  الق�س������ة التي �عدتني 

  : ت������م بهد�A بال به������ا. بعد بريهات �سمت 

ر�������ض يريد اأن  تع������رف اأن كل رج������ل عل≈ االأ

ي�ستقل من خالل الز�اج حت≈ Áار�ض حريته 

أنا راأيت  ب، ا ال�سخ�سي������ة خ������ارج �سلط������ة االأ

أة �دامت عالقتن������ا خم�ض �سنوات  هذه امل������را

ياتن������ا �نر�سم املراحل  كنا نخط������ فيها 

ام������ الت������ي �سنواجهه������ا، خالدية كانت  �ال

عطال  ت�سكن يف حي �سعب������ي �تز�ر يف االأ

الر�سمية عندما  نذه������ اإىل الدائرة التي 

كنا نعمل موXفÚ �سغريين فيها. يف املرحلة 

خرية اتفقنا عل≈ اأن نتز�ج لكنها يف اليوم  االأ

ابت عن الدائ������رة، دام هذا الغياب  التا 

ي بحجة  أ�ساأل عنها يف ا أ�سبوعÚ فرحت ا ا

أنني �ساأبلغه������ا قرار ف�سلها م������ن الوXيفة،  ا

لكنني فوجئت باأنها متز�جة �ت�سكن يف حي 

أ�ساأل عنها، �بعد مر�ر  اخر مع ز�جه������ا..  ا

�سهرين جاAت اإ يف هذا البيت قبل Pهابي 

اإىل الدائرة بربع �ساعة �هي تعر�ض علي اأن 

تعود عالقتنا. 

راً �اح������داً لهذا الفعل  أن������ا كنت اأريد م ا

 Úا �عدتني بالز�اج �تز�جت بعد يومPفلما

من رجل اخر.
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قل������ت: عندما تز�جت م������ات كل ما كان 

بيننا.

أ.  قالت: لن ينتهي �سيA ما دام قد بدا

أ�سا�ض لن تنتهي عالقتنا �ما   عل≈ اأي ا

الفائدة 

أنا عازب �ح�س������ور يف بيتي �سي�سب  ا

لكلينا اإ�سكاالت اإن بداأت لن تنتهي بالفعل 

جل�س������ت عل≈ الكنب������ة �قالت: هل �رشت 

تكره ح�سوري. 

 ال �سيA  عند �ال �سيA ل∂ عندي، 

كنا نتح������د عن حياة كاملة ع������ن م�ستقبل 

ن�سانÚ،لكائنÚ، ق������و  ما الذي  كام������ل الإ

ري م�سيع������ة للوقت،  �سنقول������ه، ه������ل هنا 

ري حت≈  أت������Ú �ساأبحث ع������ن  عندم������ا ال تا

نر�سم امل�ستقبل.

م������ل عبق ال�سنوات  نظ������رت اإ نظرة 

اخلم�ض املا�سي������ة �هي تقول: لكن اأنت كل∂ 

تعنيني هنا.

������ري املا�سي الذي    Úأن������ت ال تعن  �ا

مات � يعد ي�سل للحا�رش. 

�سارح∂  هنا بكت خالدية �قالت: اإPاً الأ

االن، اأج������ل عندما كان������ت عالقتي ب∂ كنت 

اأخون∂ مع �سخ�ض اخر، كان هو ثرياً �كنت 

بحاجة اإىل نقوده، كنت اأجل�ض معه يف ال�سهر 

مرت������Ú فيعطيني م������ا يع������ادل راتبي ثال 

أ�ستمتع بهذه النق������ود �عندما  مرات،كن������ت ا

ي عنه لكن  أ كان �سم������ريي يوؤنبني كن������ت ا

نني بحاج������ة اإىل نقود كنت  بع������د �سهرين �الأ

قيقة التي  م������ة. هذه هي ا اأعود اإليه مر

اأخفيته������ا عن∂ حت≈ يكون كل �سيA �ا�سحاً. 

كنت اأجلاأ اإليه م������ن اأجل نقوده، لكنني كنت 

، من اأجل حبنا.  اأجيA اإلي∂ من اأجل∂ فق

بعدما خرجت من هنا اخر مرة �نحن نرت 

ال�ستع������دادات الز�اج،  �سكك������ت باأنني حامل 

ب�سب������ تاأخر د�رت������ي ال�سهري������ة، �يف اليوم 

الت������ا Pهب������ت اإىل التحاليل ب������دل الدائرة 

ليخ������ الطبي بنباأ ال�ساعقة الذي حول 

�سك������ي اإىل حقيقة المفر منه������ا، فاأنا حامل 

�علي اأن اأت�رشف، فكرت ب∂ ملياً �لكن كنت 

أن������∂  تكن لت�ساعد يف اأمر كهذا،  �اثقة با

�لن يكون بو�سع∂ اأن تغفر  خطيئة كهذه. 

ات�سلت من هنا مع هذا ال�سخ�ض �Wلبت 

������ التحالي������ل لي�سمع Pل∂  أت������ي اإىل  اأن يا

أنه  بنف�سه �يت�رشف مبوقف �رشي������ع، �يبد� ا

نه يحبني، بل  باً يف عالقة كهذه ال الأ كان را

نه معج بج�سدي �قد ا�ستطعت تلخي�ض  الأ

م حديثه عن  Pل∂ من خ������الل عالقته بي ر

ن ا الذي ع�سته مع∂ علمني  ، الأ ������ ا

أ�سم≈ م������ن اأن يتعر�ض عل≈ يد املح  أن������ه ا با

، �يبق≈ fiافظاً  أ�سكال التلو ي �سكل من ا الأ

عل������≈ �سفائه �نقائه مث������ل Wائر حر،  �هذا 

م������ا حد فقد  جاA يف اليوم التا �Wلبني 

نني هددته باأنني لن اأحتمل العاقبة  للز�اج الأ

قيقة عندما  اأهل������ي با لوحدي ��ساأ�سار 
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يعاقبونن������ي ليكون العق������اب لكلينا �كان هو 

يعرف باأن اأهلي �سيهرق������ون دمه �دمي معاً 

لهذه الق�سية �يف اأق�س≈ �رشعة  الز�اج.

كي������ف كنت تريد اأن اتي �اأخ بهذه 

الوقائ������ع، �هل كنت �ستحتمل هذه اخليانات 

حينذا 

 Úا تنفخPل∂ عل≈ خري ملاP ≈االن انته� 

يف رماد النار التي انطفاأت 

أع������رف ملاPا جئت اإلي∂، �هذا هو  أنا ا  ا

 ، رجائي الوحيد حت≈ ال اأخ�رش مرة اأخر

أ�سعر  أ�ستطي������ع النوم، ا هل ت�س������دق باأنني ال ا

، مثاًل كاأنني تركت∂ ‹ر�حاً  باإثم كبري نحو

0بعد تفكريموؤرق ��سلت اإىل نتيجة تخل�سني 

أنا خنت∂ مع هذا  من هذا العذاب، فمث������اًل ا

، �ساأخونه مع∂  الرجل �حت≈ اأعيد ل∂ ثاأر

�يف الوق������ت ال������ذي �سيكون ه������و فيه ز�جي 

 Úأن������ت ع�سيقي، �الف������رق �سا�سع ب �ستك������ون ا

ال������ز�ج �بÚ الع�سيق، هك������ذا �ساأتخل�ض من 

، هذا ما تو�سلت اإليه. االأ

 .  هل اأنت يا خالدية  تقولÚ هذا الكالم

لق������د �سقطت خالدية عندما تركتني.. �االن 

اأي �سقو• اخر هذا،كيف  اأت�سور اأن حبي 

الذي كان بحجم العا �سيودي مبن اأح اإىل 

هذا الهال �قلت بنظراتي ��سوتي: خالدية 

أنا من  �سيحيل∂ اإىل عاهرة/.  هل ا

 �ساأمالأ حيات������∂.. عند Pا �ساأمنح∂ 

كل حياتي.

أن������ا ل�ست بحاج������ة اإىل اأن   اأي حي������اة، ا

نحين������ي حيات∂، حياتي تكفيني، لن اأخون 

أ�سعر  حبي الذي كان كبرياً Pات يوم حت≈ ال ا

بياً. لن اأدفع ثمن خطاأ  باأنني كنت اأحمقاً �

أرتكب������ه، ادفعي اأنت لوحد الثمن، Áكن   ا

أ� اأك من رجل،  اأن تخونيه مع رجل اخ������ر ا

 Úننا  نكن متفق أنا االن خ������ارج املو�سو´ الأ ا

ألي�ض هذا �سحيحاً قو  عل≈ عالقت∂ ب������ه، ا

قيقة  ري ا هل اأقول 

أة. كل رجل   �لكن������∂ بحاجة اإىل ام������را

أة.. بحاجة اإىل امرا

أة/ اإما ز�جة اأ� حبيبة اأ�  /امرا  �سحي

عاه������رة، �اأنت ال ت�سلحÚ اأن تكو ز�جتي 

أ�ستطيع اأن اأعامل∂ كعاهرة،  �ال حبيبتي �ال ا

أنا  ن������∂ كنت حباً كبرياً، �ساأخ������د´ نف�سي.. ا الأ

اأعجز ع������ن Pل∂ ل�ست ��سية علي، هذه هي 

أ، �يف  مبادئي كيف �ساأعي�ض ‹رداً من املبدا

أ�سافر اإىل  أ� ا حال اإ�رشار �ساأقدم ا�ستقالتي ا

أ� د�لة اأخ������ر اأ� حت≈ قارة  مدين������ة اأخر ا

 . اأخر

ق������د عل������ي �تري������د اأن اأموت  أن������ت   ا

اف  حزناً.. اأال تنظر كم هزلت اأال تر ار

يدي، اأقول ل∂ باأنني اأ�سار´ املوت اأال تفهم، 

يج اأن تفعل Pل∂ �لو مرة �احدة يف حياتي 

ن ح�سي  دافع بها عن نف�سي �لنف�سي: /الأ الأ

اأ�سب اأي�ساً مثل ز�جي/ مثلما خنت ح�سي 

. أنا اأخونه مع ح�سي مع هذا ها ا
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أن������ت كنت حباً كبرياً/ لن  أريد /ا  ال ال ا

أتن������ازل عن هذا املبداأ حت≈ ال اأكون منافقاً،  ا

االن �ساأPه������ اإىل العم������ل، ه������ذا ه������و ردي 

خري.  االأ

فج������اأة احتق������ن �جهها ��سقط������ت عل≈ 

، ر�س�ست ماA عل≈  ر�������ض.. ناديتها،   االأ

�س�س������ت دقات قلبها،   ، �جهه������ا � تتحر

ياة، �سدمت بهذا  �عرفت باأنه������ا فارقت ا

الواق������ع،  يعد عقلي ق������ادراً عل≈ التفكري.. 

قرا�ض املنومة، ها  مددت ي������دي اإىل علبة االأ

هو م�ستقبل������ي الذي �سا´ يتح������ول اإىل جثة 

أنا اأنظر اإىل خالدية  اأمام ناXري، �فج������اأة �ا

قرا�ض بيدي انتف�������ض املا�سي كله عل≈  �االأ

جث������ة امل�ستقبل امليت: خالدي������ة هل �سنموت 

Pات يوم

 ال اأ�سدق، �حت≈ لو متنا فاإننا �سنعي�ض 

هذا ا الكبري يف املوت، حبنا هو القيمة 

النظيفة الوحيدة لدينا. 

ن يف هذا   خالدي������ة حبنا ه������و اأر�´ 

الزمان تعزفه البالبل �يغنيه الربيع. 

 ه������ل �سيموت كل هذا ي������ا ح�سي هل 

تعتقد Pل∂ كله.

قرا�ض بي������دي، كانت  ������ت علب������ة االأ أفر ا

خم�سة اأقرا�ض ابتلعته������ا دفعة �احدة  �قد 

تركت �رق������ة كتبت عليها: /هذا ما فعله بنا 

نني  /. �را�د اإح�سا�ض باالنت�سار الأ ������ ا

أر اأن ما  أنا ا م�ست عيني �ا �ساألتحق بها، اأ

ظات �ساأر  قالته خالدية كان حلماً، �بعد 

ياة  تعد  قيقة ��ساأXفر بها. ا خالدية ا

ردْت من كل �س������يA عندما  تعنيني لق������د 

خ�رشت خالدي������ة، لقد مات������ت خالدية التي 

كانت كالقل ب������Ú جوانحي، �االن �ساألتحق 

. أنا �اثق باأنني اأقوم بعمل �سائ بها، ا

أ� كم من  ال اأدري م������ا حد بع������د Pل∂، ا

ال�ساعات م�ست � ي�سبق  اأن دخلت �اقعاً 

أنا فيه، � يع������د املوت يرعبني منذ  كال������ذي ا

Pا الوق������ت.. ل������ن اأقول /لق������د مت/، لكن 

أبو  أق������ول بقناعة /لقد ع�س������ت/ هذا  �رش ا ا

ري هذا  به اأمام∂  ب�رشية تامة، راأيت عاملاً 

ياة يف كرة اأخر �خطفتني  عندما دبqت ا

من Pا العا املده�ض ال�سحري، يف اللحظات 

�ىل  اأر يف النهو�ض، حا�لت املقا�مة  االأ

بكل الو�سائ������ل حت≈ اأ�هم نف�س������ي باأنني ما 

قيقة  اأزال يف Pا العا ال�سحري �لكنها ا

ياة  املر�عة �الواق������ع ال�سدامي، �عادت ا

تل حوا�سي �تعي������د اإىل Pاكرتي من  ه������ذه 

جديد Pا الكم الهائ������ل من Pكرياتي فيها، 

ددة  أ�سي عل≈ �سدر خالدية �هي  راأيت را

، عندئذ  أك يف الغرفة �قد �سح������ �جهها ا

أيقنت باأنني اأمام اإن�سان ميت، اأجل  عرفت �ا

اماً، يا ل������ه من منظر مر�´ / كان������ت ميتة 

خالدية حقاً ميتة/ �لن تعود. 

تذكرت من جديد ما حد عندما دخلت 

أنني  اأPه اإىل الوXيفة،  خالدية �سباحاً �ا
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عادت التفا�سيل.. عندئذ نظرت اإىل ال�ساعة 

أنا مثل �سخ�ض كان  اه الباب �ا �قد �رشت با

أ نف�سه بÚ املقابر،  ميتاً �فجاأة نه�������ض �را

رائحة املوت كانت Wافحة  تفو من خالدية 

 Aبق������وة.. ال�ساعة ت�س������ري اإىل الثانية، يف البد

Xننتها ثانية الظهرية �لكنني عندما فتحت 

و�ض، اأدركت  الباب بحذر �خرج������ت اإىل ا

باأنه������ا ثانية بع������د منت�سف اللي������ل �اأدركت 

باأنن������ي اأم�سيت ثمانية ع�رش �ساعة متوا�سلة 

قرا�ض  يبوبة عل≈ اإث������ر تنا� االأ يف حالة 

املنومة اخلم�ض، ا�ستن�سقت هواA �عدت اإىل 

طيت خالدي������ة ببطانية. تنا�لت  الغرف������ة، 

�س������د معدتي اخلا�ية  اإبريق������اً من الع�سري الأ

��رشدت بالعمل ال������ذي �ساأقوم به، فكرت اأن 

أبل ال�سلطات قبل اأي تفكري اخر، ا

 �ماPا �ساأقول لهم، ماPا �سيكون موقف 

أن������ا اأف�سحها يف موتها، فما الذي  خالدية �ا

أة متز�جة منذ �سهرين يف  ر ح�سور ام������را ي

بي������ت �ساب عازب مثلي/ �لكن من املوؤكد اأن 

ز�جها �اأهلها قلبوا املدينة �هم يبحثون عن 

ابنتهم املفقودة/.

خرجت مرة اأخ������ر اإىل ال�سار´ مرتبكاً 

�هذه املرة لفتت دراج������ة امل�ستاأجر الطال 

نظ������ري �كان عندPا ي�سك������ن الغرفة التي 

، �د�ن اأي تخطي  ولت االن اإىل مطب������

مب������ا �ساأفعل، ق������دت الدراج������ة الهوائية اإىل 

ال�سار´ �ع������دت اإىل الغرفة د�ن اأن اأدري ما 

�ساأفعل������ه، اأم�سيت �قت������اً ال باأ�ض به يف حمل 

خالدي������ة اإىل ال�س������ار´ �تعديله������ا عل≈ مقعد 

الدراجة اأمامي �قدته������ا بركبتÚ ت�سطكان 

اإىل اأن ��سلت منت�سف الطريق الوا�سل اإىل 

أنزلتها  أ�سد Xلم������ة، ا بيتنا. �قف������ت يف ركن ا

 Pر�ض بجان اأحد البيوت اإ �مددتها عل≈ االأ

طيتها بالبطانية   تكن حين������ذا اأر�سفة، 

لكنن������ي عندما ركب������ت الدراج������ة فكرت اأن 

أ�سئلة، فن�زل������ت ��سحبت  البطاني������ة �ستث������ري ا

د  ط������اA يف Pا ال البطاني������ة تركتها د�ن 

ت  ������رارة م������ن املوؤكد  ال�سدي������د كانت ا

ال�سف������ر قلت يف نف�سي: بع������د �ساعتÚ عل≈ 

ل������ �سيفيقون �يبلغ������ون ال�سلطات التي  االأ

�ستتوىل مهمة تدبري اأمرها. 

أع������دت الدراجة اإىل  ع������دت اإىل البيت، ا

لقت الباب عل������≈ نف�سي.. ها  أ مو�سعه������ا �ا

هو �سب خالدية م������ن جديد يتمدد يف Pات 

الأ الغرفة0  امل�ساحة، رائحة املوت الفظيعة 

لق������د تركتها يف Pل∂ ال�سقيع � يكن اأمامي 

ري Pل∂ كم كن������ت رجاًل قا�سياً،  خي������ار اخر 

أنا  ل������و كانت حية لنظرت اإ نظ������رة خيبة �ا

أدافع  أتركها يف Pا الرك������ن مك�سوفة، لكن ا ا

جلي، فها  عن نف�س������ي باأنني ما فعلت Pل∂ الأ

 Pلكن من اأجل اإنقا ،Aأبو ل∂ بكل �س������ي أنا ا ا

�سمعتها. لق������د ماتت �يج������ اأن يبق≈ هذا 

قنا´ باأنها ماتت  ام�ساً اإىل درجة االإ امل������وت 

مث������ل املاليÚ الذين يق�س������ون باأزمات قلبية 
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يف الطرق������ات..  تك������ن م�سمومة �ال يوجد 

عليها اأي خد�ض، اإنه موت Wبيعي، لكن منذ 

م�ض �هذا ه������و اللغز الذي ما زال  �سبا االأ

يثري ف�سول الكثريين، ه������ذا ماا�ستطعت اأن 

اأقدم������ه خلالدية يف موتها بÚ يدي، بعد كل 

رقني يف  هذه ال�سنوات م������ا تزال خالدية 

أراها  اأحالمي، �كلما نظرت اإىل Pا الركن ا

أرا اأحملها من جديد. ددة هنا �ا

�سة يف حنجرت������ه �منعته من  توقف������ت 

، تركته ب�سمت د�ن اأي  اإ�سافة كلمة اأخ������ر

�ل مرة يف الثانية لياًل د�ن  ادرت الأ تعليق �

اأن يل علي كعادته: /ابق..  هن�ا/. 

 ¿ÉZÉ°S RGƒ°ùfôa  äÉaG YG

ان  تقول الر�ائية الفرن�سية فرن�سواز �سا

باأن الثقة بالنف�ض يف خطوتها هذه اأثرت عل≈ 

كامل حياتها، فه������ي تعتمد عل≈ نف�سها عل≈ 

ل������ حت≈ يف النهو�ض ل�������رشب كاأ�ض من  االأ

 Aأ� ل�رشا أ� ل�سناع������ة نو´ من الطعام، ا املاA، ا

أ� للمن�������زل، �عندما يلومها اأحد  حاجة لها ا

أنا. فاإنها الترتدد من اأن تقول: هذه.. ا

دبية �الثقافية،  دخلت ك امللتقيات االأ

�عقدت �سداقات مع امل�ساهري، �كان الرئي�ض 

الفرن�س������ي الراحل فرن�س������وا ميتريان يفتخر 

ب�سداقته لها. 

بداعية  عمال االإ  اأ�سدرت العديد من االأ

 Aالت������ي قدمته������ا يف مراحل عمره������ا للقرا

البية اللغات  عم������ال اإىل  �ترجمت هذه االأ

أ  ية، اإP قلما ‚د قارئ������ا يف العا  يقرا ا

عمال  أبدع������ت العدي������د م������ن االأ ������ان. ا ل�سا

الر�ائي������ة �الق�س�سية �امل�رشحية، �املقاالت 

دبية، �االراA االجتماعية.  االأ

 تق������ول عن عالقته������ا بالكتابة: /الكتابة 

�سحرية باملعن≈ ال������ذي ير فيه كل النا�ض 

اأن يكون������وا كتابا، الكث������ري�ن جدا يحتفظون 

مبخطوW������ات �يطلبون مني اأن اأقراأها لهم، 

Pات ي������وم �سادفت �سي������دة جميلة يف اإحد 

املكتبات، فبادرتني قائلة: /كيف Áكنني اأن 

أن�������رش كتاباً كبرياً اإن كن������ت ال اأجيد الكتابة  ا

اأجبته������ا: تتخذي������ن م�ساع������دا يعين������∂ عل≈ 

الكتابة/. قال������ت: /ح�سنا �اإن كنت الاأعرف 

/ قل������ت: /ا�سمعين������ي، عندما  أكت������ ماPا ا

، خري لنا اأن  النعرف عم نكت �الكيف نكت

أ �سيب������ْت بخيبة اأمل �ردqدت:  نن�س≈ Pل∂/. ا

أ�سفاه، كم كنت اأح اأن اأكون كاتبة/.  /�ا

ان بلغة  هذه الكلمات الت������ي تقولها �سا

�سهل������ة ب�سيط������ة تع عن م������د جديتها يف 

أنها عندما تواجه  أل������ة الكتابة اإىل درجة ا م�سا

ح������زان �املواقف ال�سعبة يف حياتها فاإنها  االأ

الترتدد من موا�ساة نف�سه������ا قائلة: /�لكنني 

 ./ نني اأكت اأحيا الأ

  áÑ°SÉæe á∏ªL ∏Y Qƒ ©dG á©àe

بع������د كل ه������ذا امل�سوار يف ع������ا الكتابة 

ان لتقول: /اإ  أل������ق �النجا تنتهي �سا �التا

أ قد تغريت، �لكن لي�ض لدي  متاأكدة م������ن ا
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انطبا´ باأ ن�سجت �فهمت ال�سيA الكثري، 

أك������ن يف الثامنة ع�رشة  ت�س������اAل اإن  ا �اإ الأ

زر معرفة مني اليوم 0 عل≈ كل حال، كنت  اأ

أك ثقة بنف�س������ي �باأحكامي، �اأعمق  حينها ا

ت�سميما، يف الع�رشين نكون مرتددين، �لكن 

مقتنعÚ. يف �سبابي   اإن ��سعني قول Pل∂ 

 Aمور �ا�سح������ة �كان هنا لطفا  كانت االأ

أ�سياA ب�سيطة  ا �اأ�رشار، �ي�ساريون �Áينيون. 

، Pا اأمر  اي������ة الو�س������و ج������داً، �لكن يف 

يدعو لالWمئنان 0 ع�رش اليوم يلفه الغمو�ض 

قلي������ال. كل �س������يA م�سوq�ض مع ه������ذه العبادة 

للم������ال التي اأ�سحت التط������اق. اأ�سب ن�سف 

النا�ض من التابعÚ �الن�سف االخر متع�سبا، 

مور هكذا يف املا�سي/.   تكن االأ

بيد اأن ال�سعادة ماتزال تاأتي من الكتابة، 

فت�سعر بحياة جدي������دة �بدفق حيوي جديد 

مع اإبدا´ كل �سط������ر �كل �سفحة �كل كتاب، 

�هي �اثقة باأنها �س������وف تع عل≈ كلمات  

 Aتكتبها بعد، �تق������دم اأفكارا  تقدمها للقرا

بعد. 

 تق������ول: /ال�سع������ادة.. �سع������ادة الكتاب������ة 

 Aاإنني متاأكدة من اأن الكات الردي ، �ح�س

ظات �سحري������ة عندما يع  نف�س������ه يعي�ض 

 Úكلمت Úعل≈ اجلمل������ة املنا�سبة، �التوافق ب

يف هذه اللحظ������ات، هذه اللحظات �حدها، 

أن������ه كات حقيق������ي.. اإنني  ي�سع������ر الكات با

أك  أنا اأعي�ض ا ياة، ق�سيتها �ا مولعة بح ا

تع بح�ض ال�سعادة،  أ أكت ا أنا ا ������ا فعلت، �ا

التعا�سة التعلمنا �سيئاً/. 

يز  يقول   يف كتاب������ه  كلي������ات �سم�������ض ت

جالل الدين الر�مي: 

,ÉfCG ’ »æfEÉa ¿ƒª∏°ùŸG É¡jCG HóàdG Ée

 ’h  , Oƒ ¡«dÉH  ’h  ,» «°ùŸÉH  É fCG  ’

 ,º∏°ùŸG ’h ,»°Sƒ ŸÉH

 , ÈdÉH ’h ,»Hô¨dÉH ’h ,» böûdÉH É fCG ’h

, ô ÑdÉH ’h

 øe É fCG ’h ,á ©«Ñ£dG ö UÉæY ø e É fCG ’h

 ,IQGhódG Óa C’G

 øe ’h ,AGƒg øe É fCG ’h ,ÜGôJ øe É fCG ’h

,QÉf øe ’h ,AÉe

 ’h ,¢TôØdG øe É fCG ’h ,¢Tô©dG øe É fCG ’h

ÉfCG ’h ,¿ƒ dG øe ÉfCG

 ø e ’h ,ó æ¡dG ø e É fCG ’h  ,¿É ŸG ø e

 ’h ,¿ƒ°ù °ùdG øe ’h ,QÉ ¨∏ÑdG øe ’h , °üdG

 ,¿É°SGôN øe ’h , bGôY OÓH øe

 ø e ’h , Ñ≤©dG ø e ’h ,É «fódG ø e ’h

,QÉædG øe ’h ,áæ G

 ¢ShOôa øe ’h ,AGƒ M øe ’h , OG ø e ’h

 .¿Gƒ°VQ

  ¢ù«d ¿CG » àeÓYh ,¿É eÓdG ‘ É e

.áeÓY

 hQ øe hQ »æfEG πH ÉMhQ ’h ,Éª°ùL â°ùd

Ö«Ñ◊G

 ŸÉ©dG äóLƒa á«æ«æK E’G øe »°ùØf äOôL

.IóMGh IóMh
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 ôYCGh ,GóMGh ∫ƒbCG óMGh øY HCG »æfEG

GóMGh GƒYOCGh ,GóMGh

 ƒ gh ô gÉ dG ƒ gh ô N’G ƒ gh ∫h C’G ƒ g

 .øWÉÑdG

 ’h ƒg øe É j ’ ∫ƒ bCG ’h ƒ g ’ ô YCG ’

 ƒg ƒ°S ÓYCG

 ¿ÉŸÉ©dG ÖgP óbh °û©dG hQ øe πªK »æfEG

 ój øe

.∫ƒ°ùàdGh IQÉ£°ûdG ƒ°S É «°T ∂∏eCG ’h

  ,¬ æY Gó «©H ô ª©dG ‘ É eƒj â °ùØæJ GPEG

 GPEGh ,áYÉ°ùdG ∂∏Jh âbƒdG ∂dP ∏Y OÉf »æfEÉa

 ó©°SCG

Iƒ∏ G ‘ jó°üdG e Éeƒj âbƒdG

 .ÉHôW ¢übQCGh »eób â  ŸÉ©dG °VCG

 GPEG ÉfCG ô FÉW CG ÜÉ ÑM C’G É ¡jCG Ö ©∏dÉj

á°†«ÑdG ‘ ÉfCGh WCG

 AÉŸG øe º °ùL ‘ hQh °ûY » à«∏ H É fCÉa

£dGh

É«fódG √òg ‘ πªK »æfEG jÈJ ¢ùª°T Éj G∫CG

∫ƒ°ùàdGh ô °ùdG ƒ°S A»°T »æjhGój ’ « H

ÉföS ∏Y ∏WG øe πc

Éæ«dEG QÉ°Sh ∂«æ«Y àaG ¬d πb

  àM »Øàc ∏Y ôª G ¢SCÉc °V

¿ƒ∏dG QR C’G dódG Gòg ∏NCG

AÓ≤©dG óæY á©ª°ùdG Aƒ°ùd ÉÑÑ°S ∂dP ¿Éc ƒdh

ÉgAƒ°S ’h á©ª°ùdG ø°ùM Ö∏£f ’ Éæ dh

 Ó °üdG ’h ,ó ¡©dG ’h ,á YÉ£dG Ö ∏£f ’

.»æe

 ÜGöûdG ¢Shƒc ô àH äô¡à°TG »æfEÉa ,πªK ÉfCG

.âÑ°ùdG ƒj øe

 øe É¡«a äCÉ°VƒJ »àdG á£ ∏dG ∂∏J øe »æfEG

 °û©dG ƒÑæj

 ‘  É e  πc  ∏Y  HQ C’G  äG Ñ àdG  ä qÈ c

,OƒLƒdG

 fÉ ŸG áYÉW ƒ°S Éæe Ö∏£J ’

 ÉÑfP π≤©dG ôj ÉæÑgòe «°T ¿EÉa

 ßaÉM Éj ƒ≤àdGh áHƒàdGh Ó°üdG Éæe Ö∏£J ’

  ÉMÓ°U ¿ƒæ ŸGh «∏ G ‘ óMCG óLƒj ’ ¬f C’

 ô ØJ Óa , °û©dG jôW ójôe øe â æc GPEG

á©ª°ùdG Aƒ°S ‘

 â «H ‘ á bô G ¿É ©æ°U «°T ø gQ ó ≤a

 QÉª G

 GPEG «£∏dG Qó æ∏≤dG ∂ dP âbh ∏MCG É e

 ¬d ¿Éc

 á≤∏M ‘ á FÓŸG «Ñ°ùJ ôcP I °ùdG QGƒWCG ‘

 OÉf dG

 ábô Éa  ,»æe Ö«Y IAÉ e °ùj dO  ¿Éc

.QÉf dG  »≤Hh Üô£dGh ôªî∏d ÉægQ äQÉ°U

 É«∏dG ‘ ƒ ≤àdG jôW ô W ò dG É fCG

æ°üdGh ódÉH

 áª«b Ée ¿ƒ j GPÉªa ¿’G » °SCGQ äô¡XCG GPEÉ a

 ßaÉM dO

 âfCGh ƒ°ùdG øe ¬H A»L ºK Iôª ÉH ¬¨Ñ°UCG

 ¿Gô °S qóL

 áØ°U »æY ÖgòJ ⁄ ,AÉ«YO C’G ƒd ‘ äô a ƒd

IóHô©dGh ô °ùdG



اQ اE اóHEا a C’و∫ ا àJ اeóæY

21 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

 jôW º∏©àdÉH FóàÑŸG á «MÉH E’G ógR ¿EG

á°†jÉ≤ª∏d

 â Ñ°UCG ò dG ÉfCG ¬ «a ô aCG Ó °UEG 
CÉ a

 ,⁄É©∏d á «°†a

 ,⁄É©∏d ô ŸG øLÉª∏d á ∏°üŸG ‘ ¿CÉ°T CG

 ƒg πeCÉàdGh HóàdG ¬ d »¨Ñæj ò dG π ª©dÉa

 .á ∏ªŸG ôeCG

بدا´ من حاد يقع  �Áكن اأن يت�سكل االإ

عليه املبد´، فقد كت موبا�سان ر�ايته /بيري 

�جان/ بعد قراAته خل يف جريدة. 

يورد fiي������ي الدين بن عرب������ي يف كتابه 

الو�سايا: /قال ر�س������ول ا �سل≈ ا عليه 

أة، �يف فمها لقمة،  أت������≈ �سائل ام������را ��سلم: ا

فلفظتها �نا�لتها اإي������اه، فلم تلبث اأن رزقت 

، فاحتمله  الم������اً، فلم������ا ترعر´ جاP Aئ������

، �هي تقول:  أث������ر الذئ فخرجت تعد� يف ا

ق الذئ  ابن������ي  ابني، فاأمر ا مل������كاً: ا

مه:  اإن ا 
فخذ ال�سبي من في������ه،  �قل الأ

يقرئ∂ ال�سالم �قل: هذه لقمة بلقمة/. 
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 يف 
q
ن�سان العربي العربي العربي إ االإ االإ د لد لد ةبةبة بببب بحبح ح املح امل فاتسفاتسفات س ال�س ال� ال� ن من من mثريكثريكثري ك بك ب عن معن معن بن زائدة فسفسف س�س� �ت�ت تيتي

الها، �الها، �ال ها، �تها، �ت تيمتيم يم قيم ق ريغريغري غتغت تتتت ال، ال، ال بات �الثبات �الثبات ةومةومة ÁْومÁوم الد بالد بالدالد فسفسف س�س� �ت�ت تزايا تتزايا ت ها منها منها مزايا تها مزايا تها م أ ، اأي ا mÚح� Úح� Ú mلكلكل �قت

mذ �جذ �جذابةابةابة mرموقة مرموقة مرموقة mةيةية يسيس سخ�سخ� خ�سخ�س س�س� � ب� ب عتعتع تمتم متمت ت يت ي ������لج������لج������ل زمان، فالرج، فالرج، فالر لولول االأ و  و  ها معتها معتها معها مع تكانتكان كان مكان م رثرثر اتاتاأ تتتت

ÚكومÚكومÚ، �كان fiْ� كومfi� كوم Úحاكم Úحاكم Úم ن من من الع������رب ةفةفة فختلفختل ختل املختل امل ا• ن اال من اال من االأ mري��ري��ري ������ �ث����ث��� ث���كث���ك ك لك ل mةبةبة بببب fi�بfi�ب

بارها كبارها كباربار ها كمها كم محرتمحرت حرت، يحرت، ي mعالي������ة عالي������ة عالي������ة mةرةرة رهرْه هسهس س، ��س، �� ةبةبة بيبي W يW ي mةعةعة عمعْم م، ��سم، ��س mي������دمي������دمي������دة م حم ح mةريةرية ري Pا �سري Pا �س قحقحق ح بح ب ������لج������لج������ل الرجالرجالر

. Ú£ل�سa  »Hر©dG G dG ‘ احHو jOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان êQƒL عûس«.

❁❁

ò
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، كما  mAزراAزراAرا ز ��ز �� mالة ��الة ��الة mAلف������اAلف������اAف������ا ل �خل �خ mن م������ن م������ْن قاد قادة������ ومالقومالقوم

 ،Úا�ض النا�ض النا�ض العادي ������ن م������ن م������ن ةوبةوبة وببوبب fi بfi ب ةيةية يخ�سيخ�س خ�سسخ�سس سها �سها � ها �نها �ن أ ا

هطائهطائه.  طائ، �عطائ، �ع mعن معن معن ذبذبْذل ب لب ل ÚْحتاجÚحتاجÚتاج ح املح امل AسطاAسطاAطا س�س� �الب��الب��الب

ةوبةوبًة وبعوبع ع �سع �س mعن عن معن عن معن تاب الكتاب الكتابةتابةتابة ريدن يريدن يريد ن ي من ي م دجدجد ج�يج�ي

ًخباًرخباًرا 
أ ا ه له له دجدجد ن الكات الكات ال يج ال يج ال ي ال، ال، الأ ������ةن������ةن������ًة ن هين هي تستسْت سلي�سلي�

د�د fiد�د fiد�دة  عراجعراجع راج� مراج� م ������د �اح������د �اح������د، اأ عرجعرجع ه������ا معه������ا معه������ا مرجه������ا مرجه������ا م عجمعجم جميجمي

ف عرف عرف  عرتعرت ت، �يت، �ي هتهته تيتي يخ�سيخ�س خ�سسخ�سس س �س � فقفقف عل≈ حد عل≈ حد عل≈ حد�د قيقي ي، لي، ل العدالعدالعدد

ةرةرة، �ما هي، �ما هي ا.. فا.. فاأخبارهخبارهخبارخباره ناد زاياه مزاياه مزاياهزاياه فلفلف لتلت تعل≈  تعل≈ 

نا، �ها هنا، �ها هنا، �اأخر خر خر  ها هنها هنْ ن من م ةفةفًة فتفتْ ت نت ن د د،  د،  ةقةقة قرقر رفرف فتفت ت مت م فتفتف ت نت ن اإال

لنا علنا علنا  ع جع ج بسبسبب Pل∂ س�س� �.. �ب�.. �ب mعي������د بعي������د بعي������د mناهناهنا يف مكان يف مكان يف مكان

. هتهته.. تريتري ريسريس سن �سن � ن � من � م mحاتملحاتملحات ناه بناه بْناه  بتبت ت ما كت ما ك نوانعنوانعنوان

عنه معنه معن بن زائدة  ه ممه مم مسمْس ْ ا� س ا�ْس ا� : mن```© ©```ن  ©```ن  ```jر©àdG```jر©àdG```jر©

أبا  ≈ كن≈ كن≈ ا ،�ي ،�يكنيبا ،�يكنيبا ،�يسيبا ،�يسيبا يبا س������ر ال�س������ر ال� ������ر ال�ط������ر ال�ط ط بن مط بن م ابن عبد ا

هريسهريسهري س ال�س ال� ������يس������يس������ي سا�سا� ا�با�ب ������م ع������م ع������م القائد العب العب الع الوليدالوليدالوليد، �هو

ركركر كنكنْ ن ال تن ال ت د يد يد هبا الذي لهبا الذي له با الذي ليبا الذي ليْ يسيس سزيد ال�سزيد ال� زيد ال� مزيد ال� م يزيديزيديزيد بن

ةيةية..  يسيس سا�سا� ة�لة�لة العبا� العبا� العب اأركان الد الد يدوWيدوWيد دعائ������م وWيف توWيف ت

هم ، لكنهم ، لكنهم  mعن معن معن يالد ميالد ميالد خونرخونرخون تاري������ روروؤؤ و املو امل رذكرذكر  يذك يذك ي

768م..  �ه�ه� ه �فاته �فاته يف عام 151 وا تاري������نوا تاري������نوا تاري������ نيني يعيع

�رشين ع�رشين ع�رشين قاربقارب ما يقاربقارب ما يقارب ما يقارب ما يقاربقارب هرهره رمرْم م عم ع رخرخر ض عا�ض عا�ض يف ا هنهنه أ اأي ا

معظمعظم ا مما مما معظا معظا م أ ������ةي������ةي������ة.. ا يسيس سا�سا� ا�با�ب ة�لة�لة العب العب الع ل يف Xل يف Xل الد الد ن������ةسن������ةسن������ًة س�س�

Ú��Ú��Ú.. �كان يف  ������ �موي����موي��� ل يف Xل يف Xل االأ ������كان، ف������كان، ف������كان هحياتهحياته

دقدقدًرا  ا مرا مرا مقا مقا م ر حر ح ضعي�������ضعي�������ض ا، يما، يًما، يعي�������ا، يعي�������ا، ي كر مكر مكرمكرمكر ةميةمية ن������ي  بن������ي  بن������ي اأ هدعهدعهد

fiرتًما من خلف������اA بني اأمية ��التهم، �هذا 

ْك������م العبا�سيÚ يف  م������ا جعله يقف منا�ًئا 

1
. qموي كم االأ بداية fiا�التهم اجتثا ا

ملاPا عاد املنْ�سور معًنا �Wلبه:كان معن 

بن زائ������دة عل≈ �سلةW mيب������ةm بالوا �القائد 

ة الفزاري، 
ْ

م������ويq يزيد بن عمر بن هب������ري االأ

الذي كان يدافع عن حْكم بني اأمية، �التق≈ 

مويÚ الذي يقوده يزيد هذا، بجي�ض  جي�ض االأ

العبا�سي������Ú الذي يقوده قْحطب������ة بن �سبي 

الطائي، فقتل معن بن زائدة القائد العبا�سي 

 2
قحطية يف منطقة حو�ض الفرات.

 Úموي �ا�ستمر معن يقات������ل مع جي�ض االأ

حت������≈ اأعلن عن مقتل اخ������ر خلفاA بني اأمية 

 ،Úمر للعبا�سي د فا�ستت االأ qمfi مر�ان بن

موي������Ú.. فاختف≈ معن عن  �يئ�ض اأن�سار االأ

 ، mحثيث mنْظار، �العبا�سيون يطلبونه ب�سكل االأ

، �الت اخلالفة  ا qأبو العبا�ض ال�سف حت≈ مات ا

أبو جعفر  خيه اأبي جعفر املنْ�سور، فا�ستمر ا الأ

، حت≈ يوم الها�سمية. mل معنW يف

: كان  mن```©e عن Qƒ```سüæŸG »```س�Q ```يc

أ�سلفنا �ثيق ال�سلة بيزيد بن عمر  كما ا معن

أبل≈ بالAً ح�سًنا يف الدفا´ عنه،  بن هبرْية، �ا
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مر  فلم������ا ا�ستق������ر االأ

للعبا�سيÚ خاف معن 

عل≈ حيات������ه، فا�ْسترت 

الزم������ن،  م������ن  م������دًة 

أبو جعف������ر املنْ�سور  �ا

يطلبه.. 

 mم��������ك��������ان �يف 

ق����رب ال��ك��وف��ة ي��ق��ال 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة  ل������ه 

ث������ارْت ج���م���اع���ة م���ن 

�سد   
3
ال���را�نْ���دي���ة

املنْ�سور،  جعفر  أب��ي  ا

أًرا  ث��ا ال�سال  �حملوا 

أب�����ي م�����س��ل��م  مل���ق���ت���ل ا

، ال���ذي  اخل����را�����س����ا

بقتْله..  Pن  االإ اأع��ط��≈  أن���ه  ا امل��نْ�����س��ور  ي��ت��ه��م 

أبي  ا م��رز�ق  لد  تفًيا  يومها  �كان معن 

اخل�سي الذي كان حاجًبا لد املنْ�سور، 

مان  �كان يتحÚ الفر�سة املنا�سبة لطل االأ

�سيفه،  فا�ستل  الفر�سة  معن  تنم  فا  .. mملعن

املن�سور،  ي��داف��ع ع��ن  ال�����س��ف��وف،  �اق��ت��ح��م 

 ،Úْنادرت mب�سالة� mيقاتل الرا�ندية ب�سجاعة�

ينْظر  �املنْ�سور  هم،  �دح��ر  الثائرين،  ف��رد 

اإليْه �يعج مْن اإْقدامه حيًنا، �تاأخره حيًنا 

املنْ�سور،  فر�ض  بلجام  �ياأخذ  ليعود  اخ��ر، 

ليذ�د عنْه، �يحميه بنف�سه.. فعفا املنْ�سور 

أ�سد الرجال �اأجازه بع�رشة االف  ا عنْه �لقبه

4
درهم، ثم عينه �الًيا عل≈ اليمن.

 ، وج بكثريm من الف �كانت اليمن يومها 

م������ْن بينْه������ا تاأييد كثريm م������ن القبائل يف بالد 
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مويون يغدقون  موية، �كان االأ اليمن للد�لة االأ

موال عل≈ موؤيديهم من القبائل اليمنية..  االأ

فكان  mمعن اجلديد �اليه������م  عل������≈  ف�سغبوا 

ال ب������د م������ن ا�ستخ������دام العنْف، �يب������د� اأن 

د يف ا�ستخ������دام القوة �سد  ا�ز ا معًن������ا 

الفيه، �هذا ما جعل املنْ�سور نف�سه يتهمه 

فرا• يف العنْف.فاأعفاه املنْ�سور  باملغاالة �االإ

مْن �الية اليمن، �نقله �الًيا عل≈ �سج�ستان.. 

�هن������ا ابْتن≈ لنف�س������ه داًرا، لكن الثائرين  

ه اجلديد، فقد  Áْهل������وه حت≈ يهن������اأ بق�������رشْ

العمال  اخل������وارج بزي الفعلة  دخل عليْه 

أْن يكون ملقتله �سلة  فقتلوه، �لي�ض مب�ستبْعدm ا

 . بي م�سلم اخلرا�سا بالثاأر الأ

: لقد  mن©e äا```ØسU RرHCG اf C’Gو º```ل G

أْن كن������ا �سغاًرا ب�سخ�سية  ، �منْذ ا كن������ا نعج

خاPة، التي رمبا زادها قْرًبا  معنm اجلذابة االأ

 ßمادي العظيم������ة، �التقاري اإىل قلوبن������ا، االأ

رحم ا  اجلليل������ة التي كان يوليها معلمونا 

حياA باخلرْي،  م������ْن مات منْهم، �Pك������ر ا االأ

�متعه������م ربي بال�سح������ة �العافية �ال�سعادة 

، �هو بكل تاأكيدm ي�ستحق هذا  mل�سخ�سية معن

، من خالل ح�س�ض املطالعة،  أك التقدير �ا

له������ذه ال�سخ�سية الفذة املتميزة، Pات املزايا 

لم،  ناة �ا أبرزه������ا االأ املتع������ددة �التي مْن ا

، �Pل∂ مْن  ، �مدافعة الغ�س P �احتمال االأ

خالل حكاي������ة الره الذين راهنوا اأحدهم 

أْن يْغ�س  m من املال،اإْن هو ا�ستط������ا´ ا مببل������

معًنا، �يْخرجه عْن Wوره �يثري انْفعاله.. 

، � ي�سلْم كما  mدخل الرج������ل عل≈ مع������ن

ا بادر بالهجوم  يفعل العرب �امل�سلمون، �اإ

مري، �ا�ْستثارة  �ساب االأ ْ �نظم �سْعًرا هدفه اإ

أ بقوله: يْظه.. فقد بدا

mIÉ ° T  ó ∏ L ∂ aÉ ◊ PEG  ô cò JCG

 © Ñ dG  ó ∏ L ø e Ó © f  PEGh

فقال معن �ه������و يبت�س������م �ي�سح∂: اإي 

أنْ�ساه. ف������زاد الرجل  أPك������ر Pل������∂ �ال ا ، ا �ا

يقول:

É ∏e É £ YCG  ò dG  ¿É Ñ ° ù a

ôjöùdG  ∏Y  ¢ Sƒ ∏ G  ∂ª∏Yh

فقال معن: �سبْحان ا العظيم، يعز من 

 mAه������و عل≈ كل �سي� ،Aيذل مْن ي�سا� ،Aي�س������ا

قدير. فقال الرجل ب�سيغة امل�سمم:

É ¡«a â fCG mOÓ H ø Y π MQCÉ ° S

≤ØdG ∏Y ¿É e dG QÉ L ƒ dh
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فقال مع������ن: اإْن اأقمت معن������ا فاأهاًل ب∂ 

�مرحًب������ا، �اإْن رحل������ت فم������ع �سالم������ة ا 

�حْفظ������ه.. فعل≈ الرجل �ت������رية الهجوم، ملا 

�ج������د معًنا ال يْغ�سبه ال������كالم العادي الذي 

ه اإىل ال�س  يخلو من ال�سباب �ال�ستائم، فا

�ال�ستْم املبا�رش، �ا�ست������ق �ستيمًة مْن معكو�ض 

ا�ْسم معنm فقال:

mA»°ûH  má°übÉf  øHÉj   ó a

 ° ù ŸG ∏ Y â e Y ó b EÉ a

لق������د �ق الرج������ل، �قل حي������ا�ؤه لدرجة 

، ��ستمه من د�ن  m مري بال م�س������و أنه �س االأ ا

زائدة اإىل معكو�سه  أبيه  ، فقل ا�سم ا m �سب������

�سبه،  ، �اإثارة  mة مْعنXا ناق�سة قا�سًدا اإ

 .. ْ �ا�ْستث������ارة حفيظته. لكن معًن������ا  يغ�س

أ�سارير �ْجهه، �قال: ا �سح∂ �تهللْت ا �اإ

، ي�ْستعÚ بها  mدرهم 
ْ
ألفي أْعط������ه ا الم ا يا

عل≈ ق�ساA حاجاته.. لكن الرجل ا�ستمر يف 

أدبه، قائاًل: �قاحته، �قلة ا

EGh  ,¬ H  â « JCG  É e  π « ∏ b

 dG ∫É ŸÉ H ∂ æ e ª W C’

 Pسحا� هذا �ا كما قال املثل ال�سعبي 

�يت�رش• اإنه يتم������اد يف قلة حيائه، �يتهم 

 m ا يطال بحق مكت�س مري بالبْخل، �كاأ االأ

ْ مع������ن اأمله..  له عل������≈ االخرين.. � يخي

 اخريْن، �ال 
ْ

Ú������ألف أْعط������ه ا الم ا فق������ال: يا 

ْ رجاAه فينا..  تخي

أنه ف�سل  أيْق������ن ا ف�سق������ يف يد الرجل، �ا

أنه خ�رش الرهان، �ال بد  أدر ا يف مهمت������ه، �ا

قيق������ة املرة، �ال مفر له من  من مواجهة ا

مري لقد  أيها االأ ق.. فقال: ا النْطق بكلمة ا

لم  ناة �ا كم������ة �االأ �هب∂ الوهاب من ا

ر�ض لكفاهم.. ف�سا  ما لو �ز´ عل≈ اأهل االأ

الم كم اأعطيته عل≈ �سعره فقال:  معن:يا 

ه مثْلها..  ْ . فقال: اأْعطه عل≈ ن mأربع������ة االف ا

فاْقب�ْض يا اأخا العرب جائزت∂، �اإننا لنحمل 

عنْ∂ رهان∂ الذي خ�رشته. 

e©```ن j�س©د Hا÷```Oƒ وH ö�jاŸ©رو 

أبو  وØj```ر Øàdرc jر üŸGساÚ```H: ��ىل ا

 فق�سده 
5
جعف������ر املنْ�سور معًنا اأPربيج������ان

أه������ل الكوفة، فلما �س������ار�ا ببابه،  نا�ض من ا

�ا�ستاأPنوا عليْه، دخل االPن فقال: اأ�سل ا 

مري، بالباب �فد من اأهل العراق. قال: مْن  االأ

اأي اأهل العراق قال: من الكوفة. قال: ائذْن 

له������م، فدخلوا عليْه، فنظر معن اإىل هيئاتهم 
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ا للمعر�ف، �اأخذتْه  ً
الرثة.. �تهلل �ْجهه تهيوؤ

هزة ح العطاA، فاأن�ساأ يقول:

ºæàZÉa ,∂≤jó°U âHÉf áHƒf GPEG

Ö∏b  ¢SÉædÉH  ôgódÉa  ,É¡àeôe

¢ùH’  ƒg  òdG  ∂«HƒK  ø°ùMCÉa

7
Öcôj ƒg òdG ∂jô¡e √ôaCGh

GQOÉ b â æ c GPEG m hô ©  QOÉ Hh

 8
Ögòj ∂æY æZ hCG ,QGóàbG GhR

أربعة  أْن يه كل �احدm منهم ا المه ا فاأمر 

أيه باإجازتهم.  أْن ير را ، قبل ا mاالف درهم

عe ƒ```Ø©```نm وUسëØ¬ وQحمà```¬: مزايا 

 يف �سخ�س������ه كثرية ال 
ْ

مع������نm �خالل اخل������ري

�س≈ منْه������ا: �سعة �سْدره، �حبه للعفو عن 

اخلاWئ������Ú.. فق������د اأتي مرًة  �ه������و اأمري 

، فاأم������ر بقتلهم، فانْ اأحد  �رش ببع�ض االأ

، �قد هداه ا لطريقةm لعلها تخل�سه  �رش االأ

�رفاقه من ال�سيف.. فق������ال: يا معن، يذكر 

أْن تقتل  النا�ض اأن∂ جواد، فه������ْل من اجلود ا

اأ�رشا XماAً فاأمر معن بهم ف�سقوا.. فقال 

اأعني   mسري بعد اأن نال م������ْن �سيافة معن� االأ

: �هْل يقتل اجلواد اأ�سيافه  املاA الذي �رشبه

اللهم، �خلوا  يا معن فقال معن: انْزعوا اأ

9
�سبيلهم.

اجل������ود  �لع������ل   :¬```eرcو  mن```©e  Oƒ```L

أك  ، �اأ��س fiا�سنه، �ا mامد مع������نfi هرXْاأ

�سفاته ب������ر�ًزا �انْت�ساًرا بÚ النا�ض، �العرب 

، �ترتا  أم������ة يعجبها العطاA، �ته�������ض للمنْ ا

مطيع بن  للهبات.. فقد مدحه مرًة ال�ساعر 

، فوقع معن عل≈ Xهر رقعته:  mب�سعر 
10

اإيا�ض

.. فكره  ، �اإْن �سئت مدحنا أثبْنا اإْن �سئت ا

، �هو fiتاج اإىل النوال  مطيع اختيار امل������د

فكت اإليْه: 

mÖ ° ù c N , m eCG ø e AÉ æ K

AGô K » NCGh , mÖ ° ù e Ö MÉ ° ü d

» eÉ Y ô H ¿É e dG ø dh

 11
AGhO  ø e  º gGQó dG  π e  ’h

فقال مع������ن: �سدق ابن اإيا�������ض: ما مثْل 

 .. mاأمر ل������ه باألف دينار� . mAالدراهم م������ن د�ا

��سئل معن فقيل له: ما اأح�سن ما مدْحت به 

12
أبا الوليد فقال: قول �سلْم اخلا�رش: ا

á dCÉ e ¿É « à Ø dG ∏ HCG

13
É © Ø f  É e  Oƒ dG  N  ¿CG

mô £ e  » æ H  ø e  É eô b  ¿EG

1
É © ª L É e √É Ø c â Ø ∏ JCG

¬ ∏ FÉ æ d É fó Y É ª ∏ c

 1
É Yò L ¬ ahô © e ‘ OÉ Y
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أْن دخل  �من اأمثلة جود مع������نm ��سخائه ا

 
16

أب������ي حف�سة  مر�ان بن ا عليْ������ه ال�ساعر

 mببغداد بع������د عودته من اليمن، �ْ‹ل�ض معن

ا�ض باأهله، فاأخذ مر�ان بع�سادتي الباب، 

أن�ساأ يقول:  �ا

á«≤H  ∂æY  AGó Y C’G  º MCG  Éeh

 
17

É©ª£e ∂«a Ghôj ⁄ ø dh ,∂«∏Y

Éª¡«a à◊Gh ,Oƒ G ¿ÉàMGQ ¬d

18
É©ØæJh  ,Gö†J  ¿CG  ’EG  G  HCG

 
19

فاأعج معن ب�سعره، �قال له: احتكْم

قال: ع�������رشة االف درهم، فقال معن: ربْحنا 

 21
أقلْني  فقال مر�ان: ا

20
ألًفا عليْ∂ ت�سعÚ ا

22
قال معن: ال اأقال ا مْن يقيل∂.

�م������ن اأمثلة جود معنm اأن �ساعًرا يقال له 

كان قد تن�س∂،  يحي≈ بن منْ�س������ور الذهلي

 فلما 
23

�هج������ر قول ال�سعر، �لب�������ض امل�سو

بلغه اأن معًنا يعط������ي الفقري فيغنيه، �ي�ْسعد 

ß الك�سري، ن������دم عل≈ زهده،  بهبات������ه Pا ا

�ع������اد اإىل ال�سعر.. ��فد عل≈ معنm فمدحه، 

فعل������ق م������ر�ان ب������ن اأبي حف�س������ة عل≈ Pل∂ 

بقوله:

Éª¡fEÉa  , mø©e  »àMGQ  Gƒeó©J  ’

 Qƒ°üæe øH « j ÉàæàaCG Oƒ ÉH

É à ≤ aó J mø © e » à MGQ CGQ  É Ÿ

2
Qh æ e  Z  mAÉ£Y øe mπFÉæH

É¡°ùÑ∏j ¿Éc ób »àdG ƒ°ùŸG ≤dCG

2
Ñ h  m °UQ  GP  ô©°û∏d  πXh

�من اأمثلة ج������وده اأن ال�ساعر مر�ان بن 

اأبي حف�س������ة، كان يعرتف �يباهي باأن ما به 

عطيات  ن������ً≈ يعود للهبات اجلزيلة، �االأ مْن 

اجلليلة التي كان معن يهبها اإياه.. �كان حت≈ 

اخللفاA يغ������ار�ن مْن حْر�������ض ال�سعراA عل≈ 

 Aبري ال�سعرا ْ ، �يْح�سد�نه عل≈  mتقدمي مْعن

 Aويدها يف مدح������ه، �الثنا ْ لق�سائده������م �

عل≈ مكارمه.. فمما يذكر اأن مر�ان بن اأبي 

حف�س������ة دخل ‹ل�ض امله������دي، يريد مدحه، 

أل�ست القائل: فقال له املهدي: ا

mø © e ó © H á eÉ ª « dÉ H É æ ª bCG

 ’GhR  ¬ H  ó jô f  ’  É eÉ ≤ e

mø © e ó © H π Mô f ø jCG É æ ∏ bh

 ’Gƒ f Ó a ∫Gƒ æ dG Ö gP ó bh

كما زعمت فلم جئت  قد Pه النوال 

تطل������ نوالنا ال �س������يA ل∂ عندن������ا، جر�ا 

جاب.. �كذل∂ فعل به  برْجله، فاأخرجه ا

يوم دخ������ل ‹ل�ض هار�ن الر�سي������د، �لل�سب 



IóFاR øH øعe øعe øع I øI �ش øI �ش e äشا� øe äشا� ø اe äمل اe äمل

223 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

 Úْال�سابق 
ْ

Ú������كره ه������ار�ن بالبيْتP� ،نف�س������ه

 
26

نف�سيْهما.

�يق������ال اإن اخلليف������ة املهدي خ������رج يوًما 

 
27

�سÚ بن مطرْي ا لل�سيد، فلقيه ال�ساعر

فاأنْ�سده: 

IQƒ°üe mOƒL øe ∂æ«  â °VCG

Oƒ G IQƒ°U É¡æe ∂æ«  πH ,’

áböûe ¢VQ C’G » °†J ∂¡Lh ø°ùM øe

28
Oƒ©dG ‘ AÉŸG ô j ∂fÉæH øeh

فق������ال املهدي:كذبْ������ت ي������ا فا�سق �هل 

حدm بعد قول∂  ترك������ت يف �سْعر مو�سًع������ا الأ

: mيف معن

√È ≤ d ’ƒ b º K , mø ©  É ŸCG

 
29

É©Hôe ºK É©Hôe OGƒ¨dG ∂à≤°S

mIô Ø M ∫hCG  â æ c, mø © e È b É « a

É© °†e QÉ ª∏d â£N ¢VQ C’G øe

?√OƒL âjQGh «c mø©e Èb Éjh

ÉY e ô ÑdGh ÈdG ¬æe ¿Éc óbh

â«e Oƒ Gh ,Oƒ G âjƒM ø dh

ÉYó°üJ àM â≤°V É«M ¿Éc ƒdh

¬¡Lh  IQƒ°U  Oƒ G  ’EG  ¿Éc  Éeh

É YOƒ a ¤h º K É © « HQ ¢ TÉ © a

óædGh Oƒ G °†e ø©e °†e Éª∏a

30
ÉYóLCG  QÉ ŸG  fôY  Ñ°UCGh

�سÚْ ب������ن مطري، ثم قال: يا  فاأW������رق ا

اأمري املوؤمنÚ، �ه������ْل كان معن اإال ح�سنًة مْن 

 
ْ
ح�سنات∂ فر�سي عنْه املْهدي،�اأمر له باألفي

 Úْكر ابن املعتز اأن يف الق�سيدة بيتP� .. mدينار

زائدة  يعزي فيهما مر�ان ب������ن اأبي حف�سة 

:
31

بن معنm حيث يقول له

ø j  ¿EÉ a  ,GÈ°U  ¢SÉÑ©dG  ÉHCG  ©J

É©°†©°†àJ ¿CÉH mø©e øe ∂Ñ«°üf

òdG ’h ’ ¬æHG âæc øe äÉe Éªa

32
©°S Éeh , ƒHCG ó°S Ée π e ¬d

خباريون: اإن معًنا  يكْن Áنع  �يق������ول االإ

نً≈ عن هذه  اأح������ًدا حاجًة اإال م������ْن كان يف 

ما �ساألني  اج������ة، �كان هو نف�س������ه يقول: ا

، فرددت������ه، اإال راأيت الغن≈  اأح������د حاجًة ق

33
. عنْها يف قفاه

ة عطاياه، 
ْ
�كان مع������ن عل≈ جوده، �ك������

ي�ْستق������ل ما يعطيه، �ال يغ������رت مبا Áدحه به 

النا�������ض، �مبا ي�سفه به ال�سعراA مْن اأ��ساف 

.. �كان فوق Pل∂  جواد الكرام امل�سامي������ االأ

نه  �س اخللفاA، الأ كله يْح�س������ن اْمت�سا�ض 

كان يْحر�������ض عل≈ اإْر�سائه������م، �االبْتعاد عْن 

�سخطهم.. فاملنْ�سور مثاًل كان حقوًدا مهاًبا، 

عت������ عل≈ معنm مرًة، فقال ل������ه الئًما عاتًبا 
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: هيه ي������ا معن تعطي  �قد دخ������ل ‹ل�سه

أب������ي حف�سة مئة األف درهمm عل≈  مر�ان بن ا

بيتm قاله في∂:

¬H äó jR ò dG Ió FGR ø H ø©e

¿É Ñ « ° T ƒ æ H m ö T ∏ Y É aö T

 ،Úا يا اأمري املوؤمن� فقال معن: كال

ا اأعطيْته عل≈ قوله: اإ

Éæ∏©e  á«ª°TÉ¡dG  ƒ j  â dR  É e

øªMôdG  áØ«∏N  ¿hO  , «°ùdÉH

√AÉ bh â æ ch ,¬ JRƒ M â © æ ª a

 ¿É æ ° Sh , mó æ ¡ e π c bh ø e

فا�ْستْحيا املنْ�سور، �اأْعج بح�ْسن تخل�ض 

.
34

أبا الوليد ، �قال له: اأح�سنْت ا mمعن

�اأمثلة جود معنm كثرية ي�سع اإْح�سا�ؤها، 

منْه������ا: اأن اأعرابيا �فد عليْ������ه، ال يعرف مْن 

ود عل≈  أْن  �خرْي اجلود ا اأي القبائ������ل هو 

عرابي بÚ يديه،  فلم������ا مثل االأ مْن ال تعرف

ة  ْ قال له: ما حاجت∂ فقال: ناأْي بلدي،�ك

�لدي،��سعف جلدي،�قلة Pات يدي. فاأتيْت∂ 

و اللهيف، �يا جابر ال�سعيف.. فحباه  يا 

35
معن �اأكرمه.

�جاAه �سائل فاأنْ�سده:

» æ K CG ∂ « ∏ Y à ∏ G CÉ H

3
∫ƒ ° ù e ‘ö ü æ e ó æ Y EÉ a

AÉ « °V É ¡ d ¢ ù « dh , æ ° ù ◊É HCG

∫ƒ bCG É e ó ° ü j ø ª a ,» ∏ Y

mπ gCÉ H É ¡ d â ° ù dh , ô N C’G CG

37
∫ƒ © a má eô e π d â fCGh

�من املحام������د التي يتمت������ع بها معن بن 

زائ������دة، �املزاي������ا العالي������ة التي Áت������از بها، 

أدبه ��س������ْدق لْهجته، ��رشعة بديهته،  ح�ْسن ا

، الذي  �توفيقه اإىل اجلواب املحب ال�سائ

ي�ستْح�سنه ال�سائل، �ي�سعد ب�سماعه املتلقي.. 

فري� اأن معًنا دخل عل≈ اأبي جعفر املنْ�سور، 

�كان املن�سور داهيًة مهاًبا، �كان معن Á�سي 

.. قال له  mئي������دة� mمتهادًي������ا، �بخط������ً≈ �اثقة

ْت ي������ا معن، فقال:  املنْ�س������ور: �ا لقْد ك

أم������ري املوؤمنÚ. قال املنْ�سور:  يف Wاعت∂ يا ا

�اإن∂ جللْد، فقال: عل≈ خ�سوم∂ �اأعدائ∂ 

ي������ا اأمري املوؤمنÚ. قال: �اإن في∂ لبقيًة.قال: 

هي ل∂ ي������ا اأمري املوؤمنÚ. فق������ال املنْ�سور: 

أبْغ�ض اأد�لتنا  فاأي الد�لتÚْ اأح������ اإليْ∂، �ا

أْم د�ل������ة بني اأمية فق������ال: Pل∂ عائد اإليْ∂  ا

أم������ري املوؤمنÚ اإْن زاد ب������ر عل≈ برهم  يا ا
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كانْت د�لت∂ اأح اإليْنا، �اإْن زاد برهم عل≈ 

.. فقال املنْ�سور:  ،كانْت د�لتهم اأح اإ بر

�سدقت �ا يا مْعن.. 

�مْن دالئ������ل �سْدقه �توفيقه اإىل اجلواب 

لفا  ، �ال������رد ال�سليم املخت������ار االأ ال�سحي

الذي تدل كلماته عل≈ قوة منْطقه، �رجاحة 

عْقله.اأن هار�ن الر�سيد �ساأله يوًما فقال له: 

 ،Úكيف زمان∂ يا معن فقال: يا اأمري املوؤمن

أنْت الزمان، فاإْن �سلْحت �سل الزمان، �اإْن  ا

38
رْي Pل∂ ف�سد الزمان. كان 

�كان معن بن زائدة يح م�ساحبة اأهل 

 Úبالفْكر �الثقافة، فلما ع Úالعلم، �املعر�ف

املنْ�س������ور معًنا �الًيا عل������≈ اليمن، ا�سطح 

.. حد 
39

ابن جري������ فيمن ا�سطح������ 

ابن جري فقال:كن������ت مع معن بن زائدة يف 

�رش   � ، اليم������ن، فح�رش مو�س������م ا

أبي  نيت������ه.. �لكْن خطر ببا ق������ول عمر بن ا

:
40

ربيعة

máÑà©e Z ø e ¬ d ƒ b É J

?øª«dÉH  ŸG  ∫ƒ£H  äOQCG  GPÉe

É¡H âª©f hCG ,É«fO âdhÉM âæc ¿EG

1
?øªK øe ◊G H äòNCG Éªa

 ، mفدخلت عل������≈ معن : قال اب������ن جري������

.. فقال  أ ق������د عزمت عل≈ ا ته ا فاأخ

، � تكْن تْذكره مْن  : ما نزع������∂ اإىل ا

قبل قلت: Pك������رت قول عمر بن اأبي ربيعة، 

 ، أنْ�سدت������ه �سع������ره، فاأم������ر  مب������ا يجهز �ا

42
. �انطلقت للح

ميدة،  �م������ْن مزايا مع������ن بن زائ������دة ا

ازم������Ú، �تقديره للجادين  حب������ه للحْزم �ا

الذين ياأخذ�ن لكل �سيmA اأهبته، �ما ي�ستحق 

 Úيك������ره املرتاخ� .. mا�ستعداد� 
m
م������ن اهتم������ام

الك�ساىل، �لهذا ال�سب كان يف�سل ابن اأخيه 

يزيد بن مزيد الذي اأ�سب فيما بعد قائًدا 

مْن قواد جي�ض العبا�سي������Ú، الذين �ساهموا 

يف توWي������د اأركان الد�ل������ة العبا�سية، �الذي 

رد   ، mأْن يْخ�سد �سوكة اأك من ثائر ا�ستطا´ ا

عل≈ الد�لة العبا�سية، حت≈ لو كان مْن اأهله 

أقارب������ه كالوليد بن Wريف، ��سبي  �P�يه �ا

.. كان يف�سل ابن اأخيه هذا عل≈ 
q
اخلارج������ي

يزيد بن  اأ�الده.. ��ساه������م يف تربي������ة الفت≈ 

مزيد اأخي معنm �كان  أبيه  مزيد بعد �فاة ا

يقدم������ه عل������≈ اأ�الده، �Áي������زه عليْهم، حت≈ 

أته يف Pل∂ �قالْت له تلومه: كيف  المتْه امرا
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تق������دم ابن اأخي∂ عل≈ بني������∂ الذين هم مْن 

ف�سل من بني∂  �سلب∂ فقال لها: �ا اإنه الأ

جة  جميًعا، ��ساأثْبت ل∂ Pل∂ بالتْجربة �ا

ه������ان.. �يف اإح������د اللي������ا املاW������رة  �ال

 m �ب�سْكلm مفاج املظلمة املخيفة ا�ْستدع≈ 

اأ�الده، �معه������م ابن اأخي������ه، يف جوف الليل.

أبن������ا�ؤه متعطرين متكحلÚ، يتثاAبون،  فجاAه ا

مرتاخÚ متهالكÚ، يف ثيابm تدل عل≈ الرتف 

ابن  �النعمة، �لÚ العيْ�ض.. بينما جاAه يزيد

اًما يف  متاأهًبا يف عدت������ه ��سالحه،  اأخيه

أر�س������ل اإليْه عم������ه.. فلما راه  اللحظ������ة التي ا

عل������≈ هذه الهيئة قال ل������ه: ما الذي اأت≈ ب∂ 

أتا ر�سول∂ لياًل،  ال ق������ال: ا عل≈ هذه ا

������ت جنْ الظالم، فتبادر اإىل Xني ال�رش،  �

مر اأهبته، لذا  �توقعت ال�سوA، فاأخ������ذت لالأ

مر بغرْي  .. �اإْن يكن االأ ت������را جئت∂ كما تر

أنا في������ه، �الفكا  Pل∂، ه������ان علي حل ما ا

أة معنm مْن حْزمه �تاأهبه،  منْ������ه. فعجبت امرا

�انْقطعْت حجتها، �رجعْت عْن لوم ز�جها.. 

أْن Áد  �من املفارقات التي ت�ستلفت النظر ا

 
43

�رشيع الغوا ال�ساع������ر م�سلم بن الوليد

يزيد بن مزيد بهذه ال�سفة، �ي�سوره ب�سورة 

،�Pل∂ حÚ مدحه يوم �سار  ������ازم املتاأه ا

قائًدا م�سهوًرا،�بع������د حكايته مع عمه باأك 

: مْن ع�رشين �سنًة.. قال �رشيع الغوا

máØYÉ°†e m QO  ‘ ø e C’G  ‘ √Gô J

π Y ∏Y Yój ¿CG ôgódG øeCÉj ’

ال  فلما راأ معن حال اب������ن اأخيه، �ا

أن�سد متمثاًل: أبنا�ؤه فيها، ا التي ا

 
ÉeÉ°üY  äOƒ ° S  m É°üY  ¢ùØf

�مل������ا مات معن بن زائ������دة رثاه معا�رش�ه 

�سÚ بن  أبرزه������م: ا م������ن ال�سع������راA، م������ن ا

مطري، �مر�ان بن اأبي حف�سة.. Pكرنا فيما 

�سÚ بن مطري  مرثية ا تقدم جانًبا م������ْن 

مرثية مر�ان  أبيات من   �هذه ا
46

العينية

: الالمية بن اأبي حف�سة 

≤ HCGh ,ø © e ¬ ∏ « Ñ ° ù d ° † e

’É æ J ø dh ,ó « Ñ J ø d ó eÉ

ø©e  Ö « ° UCG  ƒ j  ¢ùª°ûdG  ¿CÉ c

’Ó L á ° ù Ñ ∏ e Ó X E’G ø e

QG f â fÉ c ò dG π Ñ G ƒ g

’É Ñ G ¬ H hó © dG ø e ó ¡ J

Éæ©e ÜÉ ° UCG ƒ j äƒ ŸG ÜÉ ° UCG

’É © a º ¡ eô cCG ,QÉ « N C’G ø e

mø © Ÿ º ¡ ∏ c ¢ SÉ æ dG ¿É ch

’É « Y–¬ Jô Ø M  QGR  ¿CG  ¤EG
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√hó a ¬ H à eÉ ° û dG â « ∏ a

7
’É £ a ¬ d ó e ô ª © dG â « dh

ا  أي�سً أب������ي حف�س������ة ا �رث������اه م������ر�ان بن ا

، نذكر منْها قوله: mرائعة mرائية  mبق�سيدة

Éeó©H ô HÉ ≤ ŸG Ió FGR ø HG QGR

QG f Qƒ e C’G ô Y ¬ « dEG â ≤ dCG

É LO É e á © « HQ à a H CÓ a

 QÉ ¡ f  ’h  ,¬ à ª ∏ H  π « d

√Oƒ  ó « dƒ dG » HCG È b ∫GR ’

 QÉ £ e C’G É ¡ ∏ Hƒ Hh É gOÉ ¡ © H

óædGh  áYÉ °ûdG  e  º°†j  Èb

QÉ bhh ≤ J ¬ £ dÉ î j ,É ª ∏ M

∂ dÉ g á © « HQ ø e á jRô dG ¿EG

 8
QG Z  ø¡YƒeO  ¿ƒ«©dG  ô J

�ملر�ان بن اأبي حف�سة مرثية �سهرية ثالثة 

بيات التالية: عل≈ الفاA نذكر منْها االأ

¬fÉ e ∏N ƒj Éæ©e É°ûdG H

LôJ bGô©dG ¢VQCG ¬d äOÉ a

òdG óFGòdGh ¿ƒª«ŸG óFÉ≤dG ƒK

ƒîàŸG  ÖfÉ G  eôj  ¿Éc  ¬H

øFÉ°U ¢Vô©∏d ƒgh Éæ©e äƒŸG JCG

∏àe  ∫Éª∏dh  , ÉàÑe  ó ª∏dh

É gQƒ eCG ¬ Jó ∏ b àM äÉ e É eh

óæNh  ¢ù«b  ¿É«◊Gh  ,á©«HQ

má ôc  mø©Ÿ  óæY  mó j  øe  º a

9
ô£J ©dG âeGOÉe Égô °TCÉ°S

e©```ن Ò```éj عل```≈ ÿGليØf á```Ø�س```¬: 

أْن يجري�ا  اA القوم عل≈ ا اليجر�ؤ كثري مْن ك

اأعني الوالة  حت≈ عل≈ حكام الطبقة الثانية 

�حكام املناWق املحلي������Ú فما بال∂ بحكام 

 .. اأعني اخلليفة �� عْهده �ىل  الدرجة االأ

أنا يف التاري������ اأن �ساعًرا Wل من  فق������د قرا

�هو مْن هو من رجاالت  حنف بن قي�ض  االأ

أْن يجريه من  التاري P�ي ال�سْمع������ة العالية، ا

أنه ال يْقدر  اأحد �الة معا�ية فاعتذر بحجة ا

أ� اأحد اأعوانه،  جارة عل≈ معا�ي������ة، ا عل≈ االإ

�تقدي������ري اأك مكانًة،  حنف يف Xني  �االأ

اكم يف  ا �اأعل≈ ق������ْدًرا، لي�ض لد معا�ية 

عْه������ده بل لد معظم العرب �امل�سلمÚ، يف 

، مْن معن بن زائدة،  ْقبة من التاري هذه ا

راأ معن  .. �مع كل هذا فقد  qلد املْه������دي

أن������ه مذن �اأجار  ثبت ا  mعل≈ اإج������ارة رجل

مْعن، عل≈ مْن عل≈ اخلليفة املْهدي نف�سه 

كاية..  �اإليْ∂ عزيزي القارئ تفا�سيل ا
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اأهدر اخلليف������ة املْهدي دم رجلm مْن اأهل 

الكوفة، اتهم بال�سعي يف ف�ساد الد�لة، �بذل 

مئة األف درهم  اخلليفة املهدي ملْن دل عليْه 

فا�ستخف≈ الرجل زماًنا، ثم خرج اإىل العلن، 

فاأت≈ بغداد، ف������كان ي�ْسترت بها حيًنا، �يظهر 

، �بينم������ا كان املتهم 
m
حيًن������ا اخر.. �يف ي������وم

بالف�ساد ي�س������ري يف بع�ض الطرقات، ب�رش به 

�رشWي كان ق������د عرف �سيًئا مْن حال هذا 

 50
املته������م.. فهجم عليْه، �اأم�س������∂ بتالبيبه

 ،Úلْبة اأمري املوؤمنW فالن �ا : اأنت ��سا

املتهم ي�ستغيث حيًنا، �ي�ستعطف ال�رشWي  �

أْن يطلق������ه، �اأال يت�سب  حيًنا اخ������ر، راجًيا ا

يف �سف∂ دمه، �اأحياًن������ا يكذب ال�رشWي يف 

زْعمه �ادعائ������ه، �يحا�ل تخلي�ض نف�سه من 

ال،  ب������Ú اأ�سابعه.. �بينما هما عل≈ هذه ا

اإPْ �سمعا �ْقع حوافر ال������د�اب، فالتفتا فاإPا 

، يواكب������ه �يحي ب������ه، �ي�سري  mمبوك������ اأمري

را�ض، بكامل  خلفه رك من الفر�س������ان �ا

املته������م مْن هذا فقال  أ�سلحته������م.. فقال  ا

اأحدهم: هذا معن بن زائدة. قال: �ما يكن≈ 

أب������و الوليد. فلما حاPاه، �سا املتهم:  قالوا: ا

أب������ا الوليد، خائ������ف فاأج������ْره، �م�ْستغيث  يا ا

ثْ������ه، �م�ستاأم������ن فاأمنْ������ه فوقف معن يف  أ فا

موكبه، ��ساأل عْن حاله، فقال ال�رشWي: هذا 

فالن Wلبة اأمري املوؤمنÚ، �قد جعل ملْن جاAه 

أ� دله عليْه مئة األف درهم. فقال معن:  به، ا

أ قد اأجْرته،  خل عنْه، �اأعلْم اأمري املوؤمنÚ ا

لمانه: اأن انْزْل عن  أ�سار مع������ن اإىل بع�ض  �ا

دابت∂، �احم������ل امل�ستغيث عليْها، �انْطلْق به 

أْن  أْح�سن اإليْه، �اإيا ا اإىل منْزل∂، �اْحفْظه �ا

. ً Pأ ي�سل اإليْه اأي ا

�قد خ�رش �سيًْدا ثميًنا  �اأ�رش´ ال�رشWي 

ب�سالم  أل������فm اإىل باب املْهدي، ف������اإPا  مبئة ا

رْجله عل≈ العتبة يهم بالدخول عل≈  بر�ض االأ

املهدي.. فاأعلمه مبا فعل معن، فدخل �سالم 

�اأخ������ املهدي مب������ا ح�س������ل.. فاأمر املهدي 

، �ملا جاAه ر�س������ول اخلليفة،  mباإْح�سار مع������ن

رك دابت������ه، لكنه اأ��س≈ حا�سيت������ه �مواليه 

امل�ستغيث الذي  أْن يْح�سن������وا الدفا´ ع������ن  ا

ً فال تلوموا اإال  Pأ اأجاره، �قال لهم: اإْن م�سه ا

أراده اأحد ب�سوmA فموتوا د�نه.  أنْف�سكم، �اإْن ا ا

�دخل مع������ن عل≈ املْه������دي، ف�سلم.. فلم 

ري علي  ا قال: يامعن � يرد عليْ������ه، �اإ

ا ق������ال: نعْم يا  أيْ�سً قال: نعم. ق������ال: �نعم ا
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اأمري املوؤمنÚ، لقد قتلت يف Wاعتكم �دفاًعا 

 ، mاحد� 
m
أربعة االف م�سل يف يوم عْن د�لتكم ا

�ال يج������ار  رجل �احد، اْختار فا�ْستجار 

ظًة.. ثم  ْ .. فاأW������رق اخلليفة املهدي  بي

أبا  أ�سه، �قال: قد اأجرنا مْن اأجرت يا ا رفع را

، �Wمع  mبعد عبو�ض mالوليد.. فتهلل �ْجه معن

مبزي������دm من اخلرْي �النوال للم�ستغيث، فقال: 

 ،Úأماًنا للخائف يا اأمري املوؤمنÚ، اأدامكم ا ا

�عوًن������ا للم�ست�سعف������Ú.. الرجل خائف �قد 

نيْته قال:  أ أمنْت������ه، �هو فقري �سعيف اأفال ا ا

قد اأمرنا له بثالثÚ األف درهم.. فقال معن: 

 Aاإن جناي������ة الرجل عظيم������ة، �هبات اخللفا

عل≈ ح�س جنايات الرعية. قال: قد اأمرنا 

. فقال معن: اأهن������اأ املعر�ف  mأل������ف ل������ه مبئة ا

الم، عجْل ب�سلته،  اأعجله. فقال املهدي: يا 

أْ��سلْها االن، �قبل انْ�������رشاف اأبي الوليد،  �ا

أْن يقوم م������ْن ْ‹ل�سه.. فانْ�رشف معن  �قبْل ا

ناه.. �ملا عاد اأح�رش الرجل،  باأمان الرجل �

مري  �اأعط������اه املال، �اأ��ساه قائاًل: اْد´ ا الأ

املوؤمنÚ الذي حقن دم������∂، �اأْجزل �سلت∂.

أْم������ر امل�سلمÚ يف  أْخل�������ضْ يف Wاع������ة � ا �ا

51
أيام∂. م�ْستقبل ا

 : mن©e Aا Q ≈ن علGروe يãj »µe dG

كان اإْعجاب العرب �امل�سلمÚ كبرًيا ب�سْخ�سية 

 ، ، لي�ض يف حياته �مْن معا�رشيه فح�س mمعن

ا الذين �سمعوا مبكارمه، �عرفوا مزاياه  �اإ

دب،  اته.. فقد Pكرْت كت التاري �االأ بعد 

اA القوم كانوا يجلون معًنا، �يعظمونه  اأن ك

، منْهم الوزير جعفر بن  mحت≈ بعد موته بزمن

ْمكي. يحي≈ ال

دخ������ل ال�ساعر مر�ان ب������ن اأبي حف�سة، 

عجاب مبعن بن زائدة،  الذي كان �سدي������د االإ

أنفق جانًبا لي�������ض ق�سرًيا مْن عْمره،  �الذي ا

ينظم ال�سعر يف تخليد ماثر هذه ال�سخ�سية 

�اإبْ������راز مزاياها، ���ْس������ف fiامدها.. دخل 

ْمكي،  م������ر�ان عل������≈ جعفر ب������ن يحي������≈ ال

، لكن جعفًرا املعج  mجيدة mفمدحه بق�سيدة

أْن ينْ�سده  ، Wل������ مْن مر�ان ا mب�سْخ�سية معن

، �التي منْها  mمعن Aق�سيدته التي قالها يف رثا

قوله:

mø © Ÿ º ¡ ∏ c ¢ SÉ æ dG ¿É ch

’É «Y   ¬ Jô Ø M  QGR  ¿CG  ¤EG  

أت≈  أنْ�س������ده م������ر�ان الق�سي������دة حت≈ ا فا

عل≈ اخره������ا، �جعفر يبْكي �ينتح �ير�سل 

نْ�ساد �ساأله  زاًرا. فلما ف������ر من االإ دموعه 
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أثاب∂ اأحد من �لد معنm عليْها  جعف������ر: هل ا

 qقال: ال ق������ال جعفر: فلو كان مع������ن حيا ثم

�سمعها منْ∂، فكم كان �سيثيب∂ عليْها قال: 

. قال جعفر:  mأربع مئة دين������ار لي�������ض اأقلq مْن ا

. قم  قد اأمرنا ل∂ باأربعة اأ�سعاف هذا املبل

 .. mألًفا ��ست مئة دينار ا ْ، �اْقب�������ضْ جائزت∂ 

أبياًتا يذكر فيها  فزاد مر�ان يف مرثية معنm ا

مبادرة جعفرm الكرÁة، تقديًرا ملقام الفقيد، 

ا زاده  �تثميًنا منْه لل�سعر الرائع املختار، �

بيات التالية يخاW جعفًرا: االأ

mø©e È b ø Y É eQÉ e â Ø f
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مك������ي،  در   در ي������ا جعف������ر ال

 Úالرجال، �تثم Aمْن يح�سن تقدير عظم������ا

مكانتهم �قيمتهم يف املجتمع.. 

م من بل������و معنm هذه املكانة  �عل≈ الر

العالي������ة، �املنْزلة الرفيع������ة يف قلوب النا�ض، 

�ه������ذه ال�سْمع������ة العظيمة يف كت������ التاري 

دب.. فل������م يكْن مع������ن مغر�ًرا  �ال�س������ري �االأ

ًا لعطائه،  بنف�سه، م�ستعظًما ملكانته، م�ْستك

�ىل من  � يكْن لي�سع نف�س������ه يف الدرجة االأ

 ، ������ا كان يتوا�سع  درجات الك������رام.. �اإ

 ، �يجع������ل نف�سه يف درجة اخلا�سع املتذلل 

ْج������واد، �ي�سعهم  يج������ل الكرام، �يح������رتم االأ

يف مرات������ اأعل≈ مْن مرتبت������ه، فهو يف نظر 

جواد، �اأ�سغ������ر الكرام، �كلهم  نف�سه اأقل االأ

اأعل≈ منْه مكانًة، �اأWول منْه باًعا.. �الق�سة 

 m التالية الت������ي ير�يها معن نف�سه تدل بو�سو

 ، mأنه ي�س������ع نف�سه يف منْزلة عل������≈ توا�سعه، �ا

هو بالتاأكيد اأعل≈ منْها، �مكانته فوق املرتبة 

التي يجعل نف�سه فيها. 

أنه قال: مل������ا كنت هارًبا  ر�ي ع������ن معنm ا

أب������ي جعفر املنْ�سور، خرج������ت مْن باب  من ا

أياًما يف ال�سم�ض،  أقْم������ت ا أْن ا  بعد ا
54

 mح������رب

 �عار�سي، �لب�ْست جبة 
55  

يت������ي ْ �خففت 

ليظًة، �ركبت جماًل، �خرجت عليْه،   mسوف�

أ�سود،  م�سي اإىل البادية، قال: فتبعني رجل ا الأ

ر�ض،  بت عن ا متقلًدا �سيًْفا. حت������≈ اإPا 

 البع������ري، 
56

عل������≈ خط������ام �سود االأ قب�������ض 

فاأناخه، �قب�������ض علي. فقلت: م������ا �ساأن∂ 

أنا  أم������ري املوؤمنÚ. قلت: مْن ا قال: اأنت بغية ا
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 Úرحم������∂ ا حت≈ يطلبني اأمري املوؤمن

ق������ال: اأنت معن بن زائدة. قلت: يا هذا، اتق 

 ْ́ أنا مْن معن ب������ن زائدة قال: د أيْ������ن ا ، �ا ا

أع������رف النا�ض ب∂  أن������ا �ا ا عنْ������∂ هذا، فا

فقلت له: فاإْن كانت الق�سة كما تقول، فهذا 

عْق������د جوهرm حملته مع������ي، قيمته باأ�سعاف 

م������ا بذله املنْ�سور ملْن ج������اAه بي، فخْذه، �ال 

ت�سف������ْ∂ دمي. فق������ال: هاته، فدفعت������ه اإليْه، 

فنظر فيه بره������ًة، �قال: �سدقت يف قيمته، 

 ، mAأ�ساأل∂ عن �سي �لكنني ل�ست قابله حت������≈ ا

فاإْن �سدقتني فيه اأWلقت∂. قلت: قْل. فقال: 

 : ْ أْخ اإن النا�������ض قد ��سفو باجل������ود، فا

ه������ْل �هبْت ق مال∂ كل������ه قلت: ال. قال: 

فن�ْسفه قلت ال. قال: فثلثه قلت: ال. حت≈ 

q اأXن  بل الع�������رْش.. فا�ْستْحييْت، �قل������ت: اإ

أنا  . ا mأ قد فعلت هذا. قال: ما هذا بعظيم ا

 عل≈ اأبي جعفر 
58

 �رزقي
57

راج������ل –�ا

املنْ�س������ور ع�������رش�ن درهًما، �ه������ذا اجلوهر 

، �قد �هبْته ل∂، ��هبت∂  mأل������ف دينار قيمته ا

لنف�س∂، �جلود املاأثور بÚ النا�ض، �لتعلم 

اأن يف الدنيا مْن هو اأجود منْ∂، �ال تعجب∂ 

نف�س������∂، �لتحقر بعد ه������ذا كل �سيmA تفعله، 

.. ث������م رم≈ بالعقد  mال تتوق������ْف عن مكرمة�

، �خل≈ خطام اجلمل، �انْ�رشف. فقلت:  اإ

�ا ف�سحتني، �ل�سْف∂ دمي  يا هذا، قد

ا فعلت، فخْذ ما دفعته اإليْ∂  أه������ون علي  ا

نً≈..  فاإ عنْه يف 

بني يف  qأْن تكذ ف�سح������∂ ثم ق������ال: اأردت ا

 mمقامي هذا، فوا ال اخذه، �ال اخذ ملعر�ف

أبًدا، �م�س≈. ف������وا لقد Wلبته بعد  ثمًن������ا ا

أمنْ������ت، �بذلت ملْن جاA به ما �ساA. فما  أْن ا ا

59
ر�ض ابْتلعتْه. ًا، �كاأن االأ عرْفت له خ

نعل������م م������ن ه������ذه الق�س������ة اأن معًنا كان 

ي�ْست�ْسغر ما يبْذل������ه، �ي�ستهÚ مبا يعطيه.. 

يف حÚ كان يقدر مب������اPل االخرين، �يعظم 

جواد. هبات االأ

الهوام�ش

ْركلي، 273/7. انظر اأعالم الزِّ  -1

انظر تاريخ الطربي، اأحداث عام 132ه�.  -2

غرَيٍة ا�ْسُمها)راوند( وُهم ِمْن اأن�ساِر اأبي ُم�سِلم اخُلرا�ساين، ُيوؤِمنوَن  َبًة اإىل َبلَدٍة �سَ
ْ

ُة:ِفئ��ٌة ِمن اأهِل ُخرا�ساَن، ِن�س اُونِْديَّ
َّ
الر  -3
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ور َثاأًرا مِلَقَتِل اأبي ُم�سِلم. رواِح، وُيطاِلُبوَن ِبَقْتِل اأبي جعفر املَْن�سُ ِبَتنا�ُسِخ الأ

�سالِم: تاأليف حممد اأبي الف�سل اإبراهيم، وعلي حممد البجاوي 478/477. يَّام العرب يف الإ
انظر اأ  -4

ي��ُز اأعَظَم ُمُدِنها )انظر ُمعجم الُبلداِن 
ْ

اِنها ِمَن املُ�سلنَي، كانْت َترب اأذربيج��ان: دولٌة َتقع �سم��ال َغربي اإيران، معَظُم �ُسكَّ  -5

ِلياقوت احَلْموي 128/1(.

. ُ ُن وَيَتَغريَّ  ُقلَُّب: َيَتَلوَّ
ٌ
الُحها. َدهر ِميُمها واإ�سْ

ْ
ُتها: َتر مَّ َ

نابتُه نوَبٌة: اأ�ساَبْتُه ُم�سيَبٌة. َمر  -6

.
َ
�ٍس اإذا اْفَتَقر

َ
ديِق، وَحْمِلِه على َفر َوِة ال�سَّ

ْ
َيدُعو ِلُك�س  -7

ر تاريخ ِدم�سق لبن َع�ساكر)تاأليف ابن َمْنظور 94/4(. انظر خُمَت�سَ  -8

انظر العقد الفريد، 116/1.  -9

ا�سّيِة، كاَن َظريًفا ماِجًنا، وكاَن ُيَغنَّى ِب�ِسعِرِه. ِة والعبَّ مويَّ ولَتنْي الأُ مي الدَّ
َ
ر �سْ 10- ُمطيُع بُن اإيا�س: �ساعر ِمن خُمَ

11- طبقات ابن املُعَتّز، �س93.

َحًفا، وا�سرَتَى ِبَثَمِنِه ُطْنُبوًرا )اأْي ُعوًدا(. نَُّه باَع ُم�سْ
( لأ

َ
 )اخَلا�ِسر

َ
ي  كاَن َخليًعا ماِجًنا، �ُسمِّ

ٌّ
ا�ِسي  َعبَّ

ٌ
12- �ساِعر

�ساَلُة. 13- املَاأُلَكُة: الرِّ

ِبِل، ويكَنى ِبِه عن َزعيِم الَقوِم. ِل َفْحُل الإ �سْ
ُم: يف الأ

ْ
14- الَقر

مُر َجَذًعا: عاَد َحديًثا َكما َبداأَ. 15- اأمايل اأبي علي القايل، 165/2 وعاَد الأ

ا�سينَي ِبهجاِء ُخ�سوِمهم  ُب ِللعبَّ
َّ
ا�ِس، َمَدَح َمعَن بَن زائدَة، كاَن ُمناِفًقا َيَتَقر 16- �ساعر اأَُموي، نَ�َساأ ِبالَيماَمِة، واأدَرَك َبني العبَّ

مات �سنة 182ه� =798م.

جاَعِة، الَقويُّ املَُهاُب الذي ل َيقِدُر  ��اِدُر ال�سَّ ُجُل الذي ل َمطَمَع فيِه: النَّ
َّ
َك. الر

ْ
��َك: اأراَد اإْبقاًء وِحفاًظا علي

ْ
��ًة علي 17- َبِقيَّ

اأَحٌد على ُمواَجَهِتِه.

نعة ابن َمْنظور 202/24، وانظر اأغاين دار �سادر 75/10(. 18- خُمَت�سر تاريخ دم�سق لبن َع�ساِكر )�سَ

19- احَتِكْم: اْطُلْب )َفَطَلُبَك جماٌب كيَفما كاَن اأو َمْهما كاَن.

ُه َي�سَتِحقُّ ِمَئَة األٍف.
َ
َر اأنَّ �ِسعر  �َسَيطلُب ِمَئَة األٍف، اأو اأنَُّه َقدَّ

َ
َر َمعٌن اأنَّ ال�ساعر 20- َقدَّ

ْب َخَطئي. وِّ 21- اأِقْلِني: ُيريد اأينِّ اأخطاأُت وَزلَّ ِل�ساين، َف�سَ

غاين، 75/10. 22- الأ

هباأن.
ُّ
اُد والر هَّ ح: َثوٌب ِمْن �َسعٍر َيلَب�ُسُه الزُّ

ْ
23- املُ�ُسوح: جمُع ِم�س

24- َغري َمْنزور: غري قليل.

عِر: حَت�سيُنُه وَتْنِميُقُه وجَتويُدُه. غاين، 76/10. وحَتْبرُي ال�سِّ 25- الأ
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ر تاريخ دم�سق.. 198/24، وانظر اأغاين دار �سادر، 72/10. 26- خُمت�سَ

ِة، ماَت عام169ه�=785م. ا�سيَّ ِة والعبَّ مويَّ مي الدولَتنْيِ الأُ
َ
ر �سْ : ِمْن َموايل َبني اأ�َسد،�ساعر ِمْن خُمَ

ْ
27- احُل�َسنْيُ بُن ُمَطري

ر تاريخ دم�سق، 176/7. 28- خُمَت�سَ

بيِع.
َّ
ا. املَرَبُع: املََطُر يف الر

ً
ا اأْي باِكر ِتَيُة ُغُدوًّ حاَبُة الآ  ال�سَّ

َ
29- الَغوادي:جمُع غاِدَيٍة وهي

ر تاريخ دم�سق، 177/7. 30- خُمَت�سَ

31- الَق�سيَدُة َيَتناَزُعها احُل�سنْيُ بُن ُمَطري، وَمروان بن اأبي حف�سة.

، �س431 . 32- طَبقات ابن املُعَتزِّ

33- انظر العقد الفريد، 37/2 .

ابق، 73/2. 34- ال�سَّ

35- العقد الفريد، 220/1.

ئة( وَتف�سيُلهما فيما َيلي. َم�ُسول: َم�سوؤول. يِّ َنى وال�سَّ
ْ

 )اأو احُل�س
ُّ
ر ُ وال�سَّ ْ

َتاِن: اخَلري 36- اخَللَّ

َن��ى املَْذكورة يف البيِت الث��اين( وِلذَلَك قال 
ْ

ّيئ��ة )َعك�س احُل�س ى: اأي ال�سَّ
َ
ْخ��ر 37- انظ��ر العق��د الفريد، 221/1. الأُ

َت َلها ِباأْهٍل.
ْ

ِللَمْمدوِح:ل�س

38- العقد الفريد، 9/2.

 
ُّ

ِرِه، وهَو ُروِمي م املَكي، واإماُم اأهِل احِلجاِز يف ع�سْ
َ
ي��ج: فقيه احَلر

َ
يج: ا�ْسُمُه عبُد املَِلِك بن عبد العزيز بن ُجر

َ
39- اب��ن ُجر

ُهم بالتَّدلي�ِس، ولد عام 80ه� = 699م ومات عام 150ه�=  َهَمُه بع�سُ َة، اتَّ ي�س، ولد وماَت يف َمكَّ
َ
ِل، ِمن َموايل ُقر �سْ

الأ

767م.

َة، نَفاُه ُعَمُر بُن عب��ِد العزيِز اإىل جزيرِة  ي�س، ِمن اأه��ِل َمكَّ
َ
 اأم��وّي وهَو اأ�سَعُر ُقر

ٌ
40- ُعَم��ر ب��ن اأبي ربيعة املَخزومي: �ساعر

، َلُه ديواٌن َمطبوٌع، ُمعَظُمُه يف الغَزل. �ساِء يف احَلجِّ ِه ِللنِّ �سِ
ُّ
)دهلك( ِلَتَعر

41- ديوانه 375/374/، ن�سر دار الكتاب العربي/ حتقيق د. فايز حممد .

42- خمت�سر تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )�سنعة ابن منظور 89/19(.

ا�سي َغِزل، مَدَح عَدًدا ِمَن اخُلَلفاِء والقاَدِة  ن�سار، �ساعر عبَّ ريِع الَغواين، وهَو ِمْن َموايل الأ ب ِب�سَ 43- ُم�سِلم بن الوليد، املَُلقَّ

ِمْنهم َيزيد بن َمزيد، ماَت �سريع الغواين عام 208ه�=823م.

44- ديوان �سريع الغواين، �س12 / دار املعارف مِب�سر / حتقيق د.�سامي الّدّهان.

ِب،  عماِن بِن املُْنذر، ثّم ارَتَقى يف املَنا�سِ  كاَن خاِدًما َلَدى النُّ
ً
بياين، قاَلُه يف َمدِح َفتى ابغِة الذُّ ٌة ِمن بيِت �ِسعٍر ِللنَّ

َ
45- �َسطر

قداما(.  والإ
َّ
َمْتُه الَكر طُر الثاين )وَعلَّ وال�سَّ
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َم �س7. 46- انظر ما َتَقدَّ

47- انظر طبقات ابن املُعَتّز، 52/51.

ُة: املُ�سيَبُة. ِزيَّ َّ
48- العقد الفريد، 258/3. الر

49- العقد الفريد، 259/3.

ياِب. َبِب )َطوِق الُعُنِق( ِمَن الثِّ ُع اللَّ 50- التَّالبيُب: جمع َتلبيب؛ وهَو َمو�سِ

نعة ابن َمنظور 303/22(. 51- خمت�سر تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )�سَ

جاُل: ِدلٌء َعظيمٌة. َت ال�سِّ
ْ
52- نَفحَت: اأعطي

53- انظر طبقات ابن املُعَتّز، �س45.

54- باب حرب: اأحد اأبواب مدينة بغداد القدمية.

َه ِبغرِي العرِب، وكاَن احلاِكُم اإذا  ِهم ِباللَِّحى، وَحلُق اللِّحَيِة اأو َتخفيُفها ِلَيَت�َسبَّ ِ ْ
زوَن عن غري 55- العرُب املُ�سِلموَن كاُنوا َيَتَميَّ

َيِتِه.   ِبَحلِق حِلْ
َ
اأراَد ِعقاَب امرىٍء واإهانََتُه اأَمر

�َسِن.
َّ
�ِس ِكالُهما: مِبَعَنى الر

َ
56- ِخطاُم الَبعرِي َكِلجاْم الَفر

ٌة اأركُبها. 57- راِجٌل: لي�س يِل دابَّ

58- ِرْزِقي: اأْي راِتبي.

رب، 212/3. 59- نهاية الأ

¥µ
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تقول  ع�سايتقول  ع�ساي:

بةعبةْعبة ع عن بقايا اجلمر يف اجلع عن بقايا اجلمر يف اجل �ضفت�ضفت�ْض

ض�ض�ض ا يف الكا يف الكاأ mمالةعن ثمالةعن ثمالة

ÒÑµdG ádƒØ£dGو áHرو©dG ساعرT

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي™ عل«.

❁

ò

❁
�سليمان dG©ي�س≈�سليمان dG©ي�س≈

πمي÷G رØس�dG
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Wْلقها الوتْرWلقها الوتْر
أ ا mعن دندنة

أيه������ا املبع الهائم الهائم يف خرائ  يا ا

ْالعرْبالعرْب

mأيها العا�سق د�ن �قفة يا ا

ْ ْيها التع ْيها التع
أ يا ا

❁    ❁    ❁

ايسايساياي: س  ع�س  ع� تهم�ض

Aْالعزال Aْالعزال ْ د يد يد املعر�قة هات

هيا، �اتك عليهيا، �اتك علي،

ْفْرفْر فرسفرس سبق≈ ل∂ ال�سبق≈ ل∂ ال� أ هل ا

ل������م ل������م امل�سته������≈ �ا ط������ام امل�سته������≈ �ا ط������ام ا اإالq ا

جرسجرسجرجْر س�ال�س�ال�

Aدية اجلردا� يا عا�سق الرتاب �االأ

ْ �القمْر �القمْر Aاخل�رشا�

ضر�ضر�ض التي  ي������ا اأنت يا رائح������ة االأ

رش الب�رش الب�رشْ أنبتت ا

نبتهم� تزل تنبتهم� تزل تنبتهْم،

للموت �اجلو´،

ْمركْممركْم،
أأ ها �مرها �مرها �ا أأ ا عجي

نونْون، تقاتلون ويوي ي،  ي،  نتبقونتبقْون

ْ، �يف اخلطْر، �يف اخلطْر يف املوت، �يف اجلو´

❁    ❁    ❁

تقول  ع�ساي..

�سي الطرف يا �سديقتي

اأعرف ما يد�ر يف راأ�س∂

ل�ست اخر ال�سهيْل

Aْيف هذه اخلرائ ال�سودا
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ل�سنا اخر ال�سهيْل

ر�ض يرج هذي االأ

Aهذي اجلثة اخلر�سا

األف م�ستحيْل

يخلق ما ال تعلمون

انتظري

تنبت األف م�ستحيْل

لن اأWر القمْر

من قب�ستي

لن اأ�قف ال�سفْر

�مْن هنا..

من �سخرةm يف راأ�ض عيبان ��سم�سان

�من �سف�سافة يف برد

من نخلةm تق�سف يف الب�رشة

�سوف اأْحمل القمْر

يف قب�ستي

ق ن�سيدي اأقول حت≈ اخر ال

اأ�سفع اخلطْر

براحتي املعر�قة الثكل≈

اأ�رش نحن ها هنا

حت≈ ان�سحاق العظم يف معركة امل�سري،

ما زال عل≈ ال�سجْر

�سن اأخ�رش �سوت �

Aْجر ❁ من حيث جا �ا ا qرد : يقول 

اإنه تاريخكم جذ�ركم

جْر �ا ا qرد

�ه من حيث اأت≈ qرد

نا�ؤكْم  يندثر 

ْت �سما�ؤكْم  �

اأق�سم بالربيع –مهما فاتنا

 Áت ال�سجْر

تقول  ع�ساي ما �ساA الهو

أن�ساق مع املد أتركها تقول، ا ا

Wفال، �الند ، �لالأ اأعود للع�س

اأعود، Xهري مثقل بالفاجعات،

اأع�سق ال�سد

يخرتق الغي �سعا´

حاماًل �سوتي عناداً

اأرتدي �سوتي �اأم�سي معه اإىل الرد

أنا ال�سف������ر اجلميل –يا اأحبتي  لكم بدا

من الرد

❁    ❁    ❁
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¥µ

�ل ت منذ الكفن االأ qب�رش

Aبالقيامة اخل�رشا

بالن�سوْر

ال تيqئ�سوا،

Wفال، �الند ، �االأ الع�س

دا  mداً، ات  mداً، ات  mات

أنا ال�سف������ر اجلميل يا اأحبتي من  لكم بدا

. الرد

2002AÉ©æ°U

الهوام�ض

مام علي كرم ا �جهه. ❁ الكلمة لالإ
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هكذا تهب اللغة ال�ساهقْه.

أأ�سالA يف ال�سار´ الب�رشي املتاخم للموْت. ا يدةسيدةسيدة سالق�سالق�

ا�ض فيها الن�سيد فيها الن�سيد..

قيقْه. هسهسه يف ا سر�سر� أ ين من رتين من رْتين من ا رت مرت م دعدْعد �مات املجاز عل≈ بع عل≈ بع عل≈ ب

.…Qƒد �سbاfساعر وT

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي™ عل«.

❁

ò

❁
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ْ املريْر املريْر. ظة للعبور اإنها 

وة املوت منزمنزمن يتقدم يف ر

ه الذي ن�سجته الذي ن�سجتْه املالحم املالحم ريري

�االلهْه.

❁    ❁    ❁

ْ لململ يف الفرا اهكذا يتاهكذا يتاأ

ايًة..  

   ايًة

ي������فسي������فسي������ف الذي تتبع سيف الر�سيف الر�

فيه العيون

.. mي بال هدفmي بال هدفm ي بال هدفسي بال هدفس � �س� س�

زيْن نÚ ا qللر Úللرن Úن qللر q أنا موقعنا موقع �ا

جارة يف اجل�سد يسيسي ا سلن�سلن�

.
ْ
االدمي

ْ للعبوْر للعبوْر ظة اإنها 

Aْال الذي ال الذي ال يجي ولسولسول س الو�س الو�   ل�رشاب

ياةْ. نحو ها�يةm ا�سمها ا

رش� تتك�رش� تتك�� تتك�رش اأ ظة تتمدد

رمرْمر هذا املوات يف عميف عميف ع

.Aْالبطي Aْالبطي ْ �يف خطوه الظافر

❁    ❁    ❁

.. اق ي�ساق ي�ساق الناي الناي يف اجلر كيف

قْل..  

أر يب∂ حت≈ ا    اأْعطني 

أيها ال�ساعر الغجرْي ا

ْ ي أ  اأْعطني ما تر كي ا

: أ الر� ر�ض من �سدا قالت االأ

دْر..

ْ        ال تعْد اإ

�اتخْذ كبدي

خْرقًة لرياح∂ تع�سف بي

دْي يف مها�ي 
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أبراأ من تهمة ا�سمي علني ب∂ ا

أْم�سي         �ا

أبار رْم�سي.         �ا

ظة للعبوْر اإنها 

ياةْ. m يعلق موت ا     لفرا

�سه ناأْمة يف العبور qر  mل�سوؤال

أ� يت�سظ≈ ر ا qه يتاأخqلكن�    

   دماً..

m �خالئ من ر  

 عل≈ من الغابريْن
m
�بقايا كالم

هكذا �سوف اأفرد نردي

م�سي.. الأ   

أنني عالق ب�رشاكي فاأر ا

أتقا�سم هذي اخلالئق أنني ا أر ا �ا

يف لغتي    

حÚ تكتبني..  

      �ت�سمي خال�سي هالكي

ْ .. الفرا الفرا  

������الأ اأر�احن������ا بزج������اج الفرا  �س������وف 

نيْق االأ

لنقيم املذاب فينا..

�سي اإلينا. �

❁    ❁    ❁

ظة للعبوْر اإنها 

دق ناقو�سه �ساعر

 ثم ماتْ 

ار يف جذ�ة الكلماْت

أنا ههنا.. �ا

Úمفرتق Úع ما بWيف التقا

و�ض.. اأ

أْعلي ق�سيدته �سارًة للحياةْ. �ا

ظة للعبوْر، اإنها 

ظة للعبور املريْر.    اإنها 

¥µ



2 3 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

1
.»Aقال �سعيد: »لقد جا

.» ت�ساAل جلي�سه: »من

لفتن ال تلفتن ال تلفْت نظره. التفت اإليه بحركة عادية Wبيعية..  اأجابه �سعيد: »حا�ل اأ

.» لكي ال تثري انتباهه

.» «.سة «.سة ة سلق�سلق� ت�ساAل جلي�سه: »ما ا

إخ به ثم اإخ به ثم اإن∂، تابع  أ ادق ما �سادق ما �سا دق ما �سسدق ما �سس سجاب: »قد ال ت�سجاب: »قد ال ت� ابت�س������م �سعيد بحذر �اأ

.» أ�سباب تغيري مكان �سهرتنا ا�سعيد: �سا�سعيد: �ساألتني منذ �ساعة عن ا

: �ساأخ فيما  : �سانت فقد قلت  انت فقد قلت  أ أما ا اجاب������ه جلي�سه: »نعم. لقد �ساجاب������ه جلي�سه: »نعم. لقد �ساألت∂. ا أ  ا

.…Qƒس� jOCGض وUاb
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اعتقد باعتقد باأن هذا ال� »فيما  أ بعد عن Pل∂. ا

مر«. بعد« قد حان لتحدثني عن االأ

ض.. �لكن لي�ض ������ض.. �لكن لي�ض ������ض.. �لكن لي�ض  �������������� أ ا با با قال �سعيد: »ال

ن اختيار ������ن اختيار ������ن اختيار  ������احبنا م������احبنا م احبنا مساحبنا مس سي �سي � ي �������ي ������� ������ن ينته������ن ينته أ ل ������ل ������ل ا ������قب������قب

إ انظر اإليه،  إ انظر  إالطا�لة التي �سيجل�ض اإليها، إالطا�لة التي �سيجل�ض 

∂.. س∂.. س∂..  س تثري ال�س تثري ال� ة ������ة ������ة ال ������لتكن نظرت∂ Wبيعي������لتكن نظرت∂ Wبيعي

ولياسولياسولياً«. س تكن ف�س تكن ف� الد، الد، ال د، سد، س سق�سق� اأ

: مابال هذا  : مابال هذا ������ل  : مابال هذا ������ل  ل  ������ال جلي�سه: »ق������ال جلي�سه: »ق ال جلي�سه: »ق������ال جلي�سه: »ق������ ������ق������ق

اي عنه، كاي عنه، كاأنه قادم  ي عنه، ك������ي عنه، ك������ دثن دثن������الرجل الذي  ������الرجل الذي 

.» ضر�ضر�ض ري االأ من كوك اخر 

ر قليال������ر قليال������ر قلياًل. كل  ������اب �سعيد: »انتظ������اب �سعيد: »انتظ اب �سعيد: »انتظ������اب �سعيد: »انتظ������ ������ج������ج أ ا

ولياسولياسولياً ثم تابع  س تكن ف�س تكن ف� اليA يف حينه.. اليA يف حينه.. ال يA يف حينه.. سيA يف حينه.. س س�س�

د سد سد  سق�سق� اه اخر: لقد �سمعت عنه، اأ يف ا

ة سة سة  سام، يف املقه≈، ق�سام، يف املقه≈، ق� ام، يف املقه≈، ق�������ام، يف املقه≈، ق������� ������ي������ي أ دة ������دة ������دة ا ������ل، منذ ع������ل، منذ ع ل، منذ ع������ل، منذ ع������ ������الرج������الرج

ن عندما كررها ������ن عندما كررها ������ن عندما كررها  ������دقها. �لك������دقها. �لك دقها. �لكسدقها. �لكس س�س� ة..  ������ة..  ������ة..  اأ ������ريب������ريب

ارت يف نف�سي ������ارت يف نف�سي ������ارت يف نف�سي  ������ث������ث أ اA عل≈ م�سامعي ������اA عل≈ م�سامعي ������اA عل≈ م�سامعي ا ������دق������دق دقسدقس س�س� االأ

ار بار باأم عيني  أ ررت ������ررت ������ررت اأن ا ������ول.. لذل∂ ق������ول.. لذل∂ ق ول.. لذل∂ قس������ول.. لذل∂ قس������ س������الف�س������الف�

ة، سة، سة،  سوا به.. ق�سوا به.. ق� وا به.. ق�������وا به.. ق������� دث دث������دقاA قد  ������دقاA قد  دثس دثسدقاA قد  دقاA قد  س�س� ا كان اال������ا كان اال������ا كان االأ ������م������م

دقاA، تتكرر كل ليلة.. حت≈ سدقاA، تتكرر كل ليلة.. حت≈ سدقاA، تتكرر كل ليلة.. حت≈  س�س� ح�س راأي االأ

د فيها.. �لكن الغري ������د فيها.. �لكن الغري ������د فيها.. �لكن الغري  ������ جدي������ جدي باتت عادية ال

اب الرجل الذي ������اب الرجل الذي ������اب الرجل الذي  ������ر، هو..عندما  ������ر، هو..عندما  ر، هو..عندما ������ر، هو..عندما ������ ������م������م يف االأ

ه، ت�ساAل اجلميع ������ه، ت�ساAل اجلميع ������ه، ت�ساAل اجلميع  ديث عن ديث عن������دد ا ������دد ا ديث عنس ديث عنسدد ا دد ا سنحن ب�سنحن ب�

يابه. �هم ال يكفون عن قلقهم  يابه. �هم ال�سباب  ال�سباب  عن اأ

ا ير�نه يدخل كاملعتاد، يف ال�ساعة ������ا ير�نه يدخل كاملعتاد، يف ال�ساعة ������ا ير�نه يدخل كاملعتاد، يف ال�ساعة  ������ عندم������ عندم اإال

اة بتاة بتاأنقه، �خطوته  ة بت������ة بت������ ان ان������ىل ا ������ىل ا التا�سعة م�ساA اإ

الواثقة، �نظرته القا�سية املتعالية«.

ان حديثه ��سان حديثه ��ساأل جلي�سه:  ن حديثه ��س������ن حديثه ��س������ ������توقف �سعيد ع������توقف �سعيد ع

.» «.سفته به «.سفته به فته به ا �� ا ��سيت عل≈ الرجل  سيت عل≈ الرجل  أ »هل را

أنتب������ه اإىل Pل∂، اإال  اأج������اب جلي�س������ه: » ا

اأن تقا�سي������م �جه������ه تب������د� قا�سي������ة.. ثم اإن 

جل�سته عل≈ الطا�لة فيه������ا �سيA من التك 

�العنجهي������ة، كاأنه، ي�سعر بع������دم انتمائه اإىل 

هذا القطا´ م������ن الب�رش الذي يجل�ض بينهم. 

انة التي يجل�ض  كاأن خطاأ ما دفعه اإىل هذه ا

.» اإىل اإحد Wا�التها

 Aسدقا� اإPاً، قال �سعيد: »ما اأخ به االأ

.» �سحي

أ تر يف الرجل  أن������ت ا ت�ساAل جلي�سه: »�ا

.» ما ��سفته

أ�سه �قال: »نعم. لقد راأيت..  هز �سعيد را

�سا�سة يف ق�سة هذا الرجل،  �لكن النقطة ا

 ن�سل اإليها بعد«.

.» ت�ساAل جلي�سه: »كيف

������د عنه بع�ض  اأجاب������ه �سعيد: »لقد 
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.» اجلرا�سÚ، اإنهم يخافون من خدمته

.» ت�ساAل جلي�سه با�ستغراب: »ملاPا

اأجاب������ه: »الق�سية، اأن اجلرا�سÚ يقولون 

�س������ ا كله مر�سوم يف عينيه،  عنه: اإن 

�عل������≈ �جهه، حت≈ جبين������ه العري�ض  ير�ه 

أبداً عل≈ انب�سا•،  ي������ر�ه اإال مقطباً لقد  ا

حا�ل بع�ض اجلرا�سÚ التودد اإليه، �معاملته 

أنه اإن�سان  معاملة خا�س������ة، ي�سعر�نه عل������≈ ا

انة  يز لديهم، يختلف عن بقية زبائن ا

أنه، ابن حرام هكذا ��سفه  اليومي������Ú.. اإال ا

أن������ا �سخ�سياً،  اأح������د اجلرا�سÚ، لقد ندمت ا

عل≈ اهتمامي الزائد به، �fiا�لتي املتكررة 

تلف عن البقي������ة.. اإنه ابن  أن������ه  باإ�سعاره ا

أ�سمع يف يوم من  حرام قال جر�سون اخر:  ا

يام كلمة �سكر ع������ن اخلدمة املميزة التي  االأ

ا كان يف  ، اإ قدمتها ل������ه. لي�ض هذا �ح�س

أرت له الطا�لة، فظاً  أنا ا حي������ان، �ا بع�ض االأ

: كف≈.. د´  ري مقبولة، كان يقول  فظاXة 

كل �سيA عل≈ حال������ه. لي�ض هنا من حاجة 

ركات يتابع اجلر�سون: حت≈  للقيام بهذه ا

ري  حيان كان يقول ب�سكل  اإنه يف بع�������ض االأ

، فاأنا لن  مبا�������رش: حركات∂ هذه لن تفي������د

ا اعتدت عليه..  أك  اأدفع ل������∂ بخ�سي�ساً ا

ع�رشة لريات يعني ع�������رشة لريات.. لن تكون 

م حركات∂ هذه اإح������د ع�رشة لرية لذا،  ر

حيان  يتابع اجلر�سون: كن������ت يف كثري من االأ

اأهمله، �ال اأقرتب من Wا�لته، حت≈، عندما 

كان ي�سف������ق لك������ي ن�ساأل ما ب������ه، �ما يريد 

أ�س∂  ألتف������ت فيما ح������و كاأ بذل∂ ا كنت ا

يف �سماع������ي للت�سفي������ق ال������ذي كان يقوم به 

الرجل«.

ت�س������اAل جلي�������ض �سعيد: »مل������اPا كل هذا 

.» �ساري مع الرجل ري ا التعامل 

أع������رف التفا�سيل، يجي������ �سعيد، ثم  ال ا

�سدقاA اأن  يتاب������ع: »اإال اإ �سمع������ت م������ن االأ

انة، يرت  ظة دخوله اإىل ا الرجل، منذ 

لد االخرين انطباعاً بالفظاXة �اجلالفة 

أ�سباب  ان������ة يت�ساAلون ع������ن ا كان زبائ������ن ا

.» ن�سا هذا ري االإ �سلوكه 

 :Úيع �جهه، يتابع اأحد اجلرا�سWاأما تقا

»فال تعرف اال�سرتخاA، فهو �ساح ق�سمات 

م�سد�دة ب�سكل دائ������م، Pات نظرات قا�سية، 

�اخ������زة كاأنها املخ������ارز. اأما فم������ه فمزموم 

ال�سفتÚ، كاأنه يع�������ض عل≈ �سيA ما، يخاف 

أ�سنانه«. اأن يفلت من بÚ ا

د  انظ������ر اإىل �جهه، يقول �سعيد: »هل 

.» ق�سماته عل≈ ما ��سفته ل∂

ا ��سفت.  اأجاب جلي�س������ه: »فيها كثري 

أنف������ه الذي ي�سبه منقار  رمب������ا.. يتابع: �سكل ا

ال�سق������ر، ه������و ال������ذي جع������ل لوجه������ه هذه 

.» الق�سا�ة

رمبا اأجاب �سعيد. ثم تابع: »هذا الو�سع 

هو الذي جعل اجلرا�سÚ �الزبائن ��ساح 

يل������ة، يحذر�ن منه كاأنه  qانة، �بقية ال�سغ ا

م  الكابو�������ض الدائم الذي ي������وؤرق لياليهم. ر

ت∂ �سابق������اً، حري�سون جداً  أنه������م، كما اأخ ا
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اب Pات  أل������وا عن������ه فيما بينه������م اإن  اأن ي�سا

انة«. باخت�س������ار، تابع �سعيد:  ليلة ع������ن ا

 ،Aسدقا� »كان الرج������ل، كما اأخ عن������ه االأ

ام�ض ال جواب له لقد  �سورة عن �س������وؤال 

ت�س������اAل اجلميع: م������ن هذا �لك������ن ال اأحد 

ا�ستطا´ اجل������واب عليه. هل هو ‹رد رجل 

له ق�سم������ات قا�سية هل هو رجل جاA ملهمة 

�رشية هل هو رجل عادي ال يختلف عن اأي 

�سدقاA عل≈  �احد منا، لقد اأجاب بع�ض االأ

�سئلة: ال نعرف. م������ا لبث اأن ��س  ه������ذه االأ

 Úبع�سهم قائاًل: لق������د �ساألنا بع�ض اجلرا�س

������ون« عليهم، اإن كانوا يعرفون عن  الذين »

الرجل �سيئاً ما هز اجلميع ر�ؤ��سهم عالمة 

النف������ي«. هذه املعلومات، تاب������ع �سعيد: »هي 

انة. ففي  التي دفعتني للح�سور اإىل هذه ا

�ل ق�سيت معظم ال�ساعات الثال  اليوم االأ

منتظراً دخول الرجل الغام�ض الغري الذي 

أيام،  �سدقاA يف املقه≈ لعدة ا د عن������ه االأ

أنا الذي  أتع������رف اإليه، ا أ�ستط������ع اأن ا أ  ا اإال ا

Xننت باأنه بات �ا�س الق�سمات بالن�سبة  

�سدقاA له. ففي النهار  من خ������الل ��سف االأ

�سدقاA يف املقه≈ �سمعتهم  عندما القيت االأ

يتحدثون عنه. فقد كان اجلميع ي�ساألون: ملاPا 

 يح�رش الرجل الليلة املا�سية اأما يف الليلة 

أيت������ه، �عرفته فور دخوله اإىل  التالية فقد را

انة من بابها الزجاجي الكبري. دخل علينا  ا

ام������اً، �جل�ض اإىل الطا�لة  كما دخل اليوم 

نف�سها التي يجل�ض اإليه������ا االن، اأما تقاWيع 

أيتها يف الليلة التي  �جهه فهي نف�سها التي را

اأحدث∂ عنه������ا. لقد التهي������ت مبراقبته عن 

كل، حت������≈ اإن اجلر�سون امل�رشف  ال�رشب �االأ

أ�سباب  عل������≈ خدمة Wا�لت������ي، ت�ساAل ع������ن ا

ن≈ اأن ال تكون  أ عز�يف عنهما ح������Ú قال: ا

أ�ستاP ابت�سمت ل������ه �قلت: ال.  مري�س������اً ي������ا ا

ا  تازة اإ مد  �سحتي جيدة.. ال بل  ا

ه������ذا الرجل هو الذي يلهين������ي عن ال�رشاب 

�الطعام. �سح∂ اجلر�س������ون �قال: �ستعتاد 

أك  أ� اثنÚ. اإنه هكذا، منذ ا علي������ه بعد يوم ا

�ل الذي  م������ن خم�ض �سنوات، منذ الي������وم االأ

أ�ستاP، قال  ان������ة. �لكن∂ يا ا جاA فيه اإىل ا

اجلر�سون، �ستغري راأي∂ به يف نهاية ال�سهرة 

أ�د اأن  �ساألت اجلر�سون: كيف ابت�سم �قال: ا

تعرف Pل∂ بنف�س∂«.

ت�ساAل جلي�ض �سعيد با�ستغراب: »�سيتغري 

.» كيف

�سح������∂ �سعيد �اأج������اب: »�ستعرف Pل∂ 

بنف�س������∂..«. �ارت�سف �سعيد من كاأ�سه ر�سفة 

�هو يبت�سم من د�ن اأن يعلق بكلمة.

التفت جلي�������ض �سعي������د اإىل الرجل �را 

يتاأمله، �لكن بعد حÚ التفت اإىل �سعيد �قال 

ل������ه: »انظر اإليه، اأال تر معي كاأن الق�سمات 

القا�سي������ة التي عل≈ �جهه ق������د النت قلياًل 

وب Wريف  أر ابت�سامة خفيفة  فاأنا، كاأ ا

.» فمه

اأجابه: »رمبا«.

: »ثم اأال تر  ت�س������اAل اجللي�ض مرة اأخر

ن ال�سحون التي  كل، الأ أن������ه قلي������ل االأ مع������ي ا

اأمامه عل≈ الطا�لة ما زال الطعام فيها كاأنه 

.»  Á�ض

 يعل������ق �سعيد عل������≈ كالم �ساحبه الذي 
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تابع: »حت≈ ال�رشب فهو ال يرت�سف من �رشابه 

م  �ىل، ر اإال قلي������اًل، �كاأ�سه مازال������ت هي االأ

انة  مر�ر اأك من �ساعة عل≈ تواجده يف ا

أيته اأنت اأي�ساً  ، ق������ال اجللي�ض: هل را اأخ

.» عل≈ هذه ال�سورة

أ�سه موافقاً، اأن نعم. هز �سعيد را

أيعق������ل اأن ال  ري عل������ق اجللي�ض: »ا

اأحد من هوؤالA الزبائن عل≈ معرفة به هذا 

������ري معقول ال ب������د اأن اأحدهم يعرف  اأمر 

قل.. مث������اًل: ماPا يعمل  عن������ه قلياًل عل≈ االأ

أين ي�سك������ن ��سعه االجتماعي  ما ا�سمه ا

.» مر أيعقل هذا االأ ا

اأجابه �سعيد: »�مل������اPا ال يعقل ثم تابع: 

مر. انظر اإليه االن.. كما  دع������∂ من هذا ا الأ

أ باالبت�سام  يحد له يف كل ليلة، االن �سيبدا

انة. �سيفت  أ�سه �التطلع اإىل �سقف ا �رفع را

فمه �يتحد مع نف�سه ب�سوت خافت بحيث 

ال اأحد م������ن الزبائن الذين يجل�سون بالقرب 

منه ي�سمعون ما يتحد به«.

أ  اي �ا قال اجللي�ض: »انظر.. لقد بدا

رب  أ�س������ه.. �لكن االأ كم������ا قلت. اإنه يرفع را

م������ر، لقد اختف≈ الغ�س������ الذي كان  يف االأ

مر�سوم������اً عل≈ �جه������ه منذ بداي������ة ال�سهرة، 

حت كل الق�سا�ة من نظراته، انظر كيف  �ا

.» النت عينيه �Pبلت رمو�سهما

مور،  �سح∂ �سعيد �قال: »ال ت�ستعجل االأ

.» هم الذي �سرتاه  يحن بعد ن االأ الأ

كان الرج������ل م������ا يزال ينظ������ر اإىل �سقف 

أ� يرتق  انة، كاأنه يبحث فيه عن اأمر ما. ا ا

أنه بعد م�سي زمن اخر  حد� معجزة اإال ا

أ�سه  كاف لي�سعر باأ يف عنقه، حر الرجل را

أبو حنا« �ساح  اه »ا �سفل، �تطلع با اإىل االأ

انة. م������ا لبث اأن قام �ه������و مايزال عل≈  ا

ابت�سامته التي احتلت �جهه بالكامل، �خالل 

انة، كان م�سطراً اإىل  �سريه اإىل �ساح������ ا

اأن Á������ر مبجموع������ة من الط������ا�الت، حيث 

أ�سه لهذا  يجل�ض عليها بع�ض الزبائن، فيهز را

الزبون، �يحني عنقه الخر �هو يحييه.

ق������ال �سعيد ل�ساحبه: »ه������ل تعرف ماPا 

.» انة �سيطل من �ساح ا

اأن  أي������ن   ا »م������ن  اجللي�������ض:  اأجاب������ه 

.» اأعرف

تابع �سعيد: »�سيطل يا �ساحبي ‹موعة 

.» كبرية من اأجنحة الدجاج النيئة

ملاPا �ساأل اجللي�ض.

اأجاب������ه �سعيد: »من اأجل اأن ين�رش بع�سها 

حوله لترتاك�ض القط قافزة اإليه، �مع كل 

، حت≈ تتجمع  جنا يرميه الرجل �سياأتي ق

.» انة حوله جميع القط املوجودة يف ا

ماPا �سيفعل بها �ساأل اجللي�ض.

اأجاب������ه: »�سيذه الرج������ل يف ال�سح∂ 

دي������ث معها ثم يحمل بع�ساً  �االبت�سام �ا

.» منها اإىل ح�سنه ليطعمها بيده بالذات

ت�ساAل اجللي�ض: »اأهكذا يق�سي �سهرته، 

.» انة هنا يف ا

اأجابه �سعيد: »هذا جزA من ال�سهرة. اأما 



ا¿ àشüb

2 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  82010

ديث مع  م������ا تبق≈ منها فهو يذه������ يف ا

أيديهم  الزبائن �تقبيلهم �ال�سد مرحباً عل≈ ا

حيان  أكتافه������م.. �يف بع�ض االأ �الربت عل≈ ا

يطل من بع�سهم القيام لي�سمه �ي�سده عدة 

.» مرات اإىل �سدره مرحباً به

ت�س������اAل اجللي�ض: »اأهذا يحد كل ليلة، 

.» �يف كل �سهرة من �سهراته اليومية

يج������اب ثم اأ�ساف:  أ�سه باالإ ه������زq �سعيد را

»Wبعاً هنا اإ�سافة اأخر اإىل �سهرته«.

.»  �ساأل جلي�سه: »ما هي

« اأجاب �سعيد. Aالغنا«

 » أيطل������ م������ن الزبائن اأن يغن������وا معه »ا

ت�ساAل اجللي�ض.

أ�سه بالنفي ث������م قال: »هو  ه������زq �سعي������د را

الذي يغني. يجمع حوله بع�ض الزبائن، عادة 

أبو حنا«  يكون االجتما´ قريباً م������ن Wا�لة »ا

انة.. يتهياأ اجلميع �هم يبت�سمون  �ساح ا

أ الت�سفيق بهد�A ��سوت  من�رشح������Ú، ثم يبدا

خافت، ي�سجعون������ه عل≈ الغناA«. تابع �سعيد: 

ا  »باملنا�سبة �سوته جميل. خا�سة تل∂ االأ

ا التي  القدÁ������ة، الفولكلورية.. تل������∂ االأ

�سيانة..  زينة �االهة االأ تقوم عل≈ النغمة ا

حر يزدحم الدمع  أ� باالأ اأما عندما ينتهي، ا

الذي يفي�ض يف عينيه، �ي�سيق عليه اخلناق 

أثناA الغناA، فيتوقف م�سطراً. يظل جال�ساً  ا

������ف دموعه من  مدة ب������Ú الزبائن. حت≈ 

تلقاP Aاتها.. عند هذه النقطة، يقوم الرجل، 

ليدف������ع ح�سابه بÚ �سمت اجلميع، �يع ما 

تبق≈ من الطا�الت �الزبائن اإىل اخلارج«.

« قال اجللي�������ض. اأما �سعيد فلم  ري «

يعل������ق. كان ينظر اإىل الرج������ل �هو يتحد 

أبوحنا« �يحمل بÚ يديه كمية  �ساحكاً مع »ا

ال باأ�ض بها من اأجنحة الدجاج النيئة الوردية 

اللون.

أتريد  التفت �سعي������د اإىل جلي�سه ��ساأله: »ا

أم نبق≈ حت≈ تر باأم عيني∂ ما  اأن نذه������ ا

.» حدثت∂ به عن الرجل

أ�سه بعد ت������ردد �اأجاب:  هز اجللي�������ض را

أين������ا م������ا يكف������ي.. علين������ا  »كف������≈.. لق������د را

االن�رشاف«.

»هيا« اأجاب �سعيد.

2
أنه زبون ق������دمي للحانة، � ينقطع  م ا ر

أنه يف نظر ر�ادها  عن ارتيادها يوم������اً، اإال ا

االخرين، اجلديد الدائم �امل�ستمر.. ففي كل 

انة، يلتفت اإليه اجلميع،  مرة يدخل فيها ا

�يقف اجلرا�سÚ ينظ������ر�ن اإليه با�ستغراب، 

�ينتبهون للرجل اخلم�سيني الذي يدفع باب 

انة با�سطراب �تردد قبل اأن يتابع خطوه  ا

اإىل الداخل، يذك������ر م�سهده بدخول �ساب 

�ل م������رة. اأما �ساح  �سغ������ري  مله≈ ليلي الأ

أ�ا�س العمر، فينظر اإليه  انة، �ه������و يف ا ا

أين راأ هذا  نظرة كمن يتذكر �ي�ساأل نف�سه:»ا

 .» الرجل قبل االن

أتابع������ه بنظري حت������≈ ي�ستقر اإىل  كن������ت ا

Wا�ل������ة، ع������ادة تكون م������ن تل������∂ الطا�الت 
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املنز�ية، الت������ي ال تت�سع �سو جلي�سÚ. ففي 

ألب�سة كا�سفة  أراه، يرت������دي ا ال�سيف، كن������ت ا

اللون.. مثل الرم������ادي �ال�سكري �ال�سما�ي 

بي�������ض، �فوقها، اأق�س������د فوق ال�رشا�يل،  �االأ

أ�  يرت������دي قم�سان������اً بي�س������اA بن�سف ك������م، ا

�سما�ية بكم Wويل. �س������يA اخر لفت نظري 

������ذاA. كان دائم اللمعان  يف الرجل.. هو ا

كاأنه ي�سبغه كل يوم. اأما Pقنه فكانت حليقة 

ب�سكل م�ستمر.

م اأن  كان، عندما يع بÚ الطا�الت، ر

امل�سافة بينه������ا �ا�سعة، �Áكن للمرA اأن يع 

ذر من اأن يلم�ض  ب�سال�سة، كنت تراه دائم ا

أ� تل∂ الطا�لة اأ� يالم�ض هذا  هذا الكر�سي ا

أيته دائماً، يع  . كان، هكذا را أ� Pا الزبون ا

�ض به، كاأنه  �هو يبت�سم بخجل �ا�سطراب، 

أ�سمع يف يوم من  أ  ا م ا Á������ر ب∂ fiيياً، ر

أ كنت اأر حركة �سفتيه  ي������ام �سوته، اإال ا االأ

�هو يع بÚ الطا�الت �الكرا�سي �الزبائن 

اه Wا�لته التي اعتاد اجللو�ض اإليها.  با

ناقة، �يف كل ف�سول ال�سنة،  كان دائم االأ

خا�س������ة ال�ستاA منه������ا. كان يرت������دي اأWقماً 

الية الثم������ن، �قم�ساناً ملفتة للنظر ب�سب 

أك  ألوانها اأما ماكان يثري اهتمامنا ب�سكل ا ا

أما  فهو ربطات العنق التي يزين بها �سدره. ا

ال�سوؤال الدائم ال������ذي كان يد�ر يف اأPهاننا: 

من هو ث������م ملاPا ي�رشq عل������≈ �سهره اليومي 

انة الت������ي ال يرتادها، عادة، اإال  يف ه������ذه ا

أنا�ض م������ن اأمثالن������ا، مفل�سÚ ب�س������كل دائم،  ا

بحيث ال تكلفن������ا ال�سهرة الليلية الواحدة اإال 

. اأقل املبال

كنا ننظر اإىل الرج������ل �نت�ساAل: »ملاPا ال 

ناقة  مكنة الت������ي تليق بهذه االأ يذه اإىل االأ

�الثي������اب الغالي������ة التي يظهر به������ا اأمامنا 

�عندما �ساألنا اأح������د اجلرا�سÚ، �كان عادة  

يقوم عل≈ خدم������ة الرجل الذي نحن ب�سدد 

ديث عنه، اإن كان بخياًل مقرتاً يف Wلباته  ا

م������ن م������اأكل �م�������رشب، �يف البخ�سي�ض الذي 

يدفعه له يف اخر ال�سهرة اأجابنا اجلر�سون: 

»عل≈ العك�������ض.. فهو كرمي ج������داً، بدAاً من 

الطلب������ات الت������ي يريدها م������ن اخل�رشا�ات 

�اللحوم �الفاكهة، هذا اإىل جان امل�رش�ب.. 

اأما البخ�سي�ض فهو �سخي �كرمي به«.

اإPاً لي�������ض البخ������ل هو ال������ذي يدفعه اإىل 

الدرا�ي�ض  املج������يA يف كل ليلة اإىل حان������ة 

هذه م������ن اأمثالن������ا.. �لكن، هك������ذا Wرحنا 

�سباب التي  أنف�سن������ا، ما هي االأ ال�سوؤال عل≈ ا

تدفعه للمجيA اإىل حانتنا هذه، �هو الرجل 

القادر املقتدر عل≈ ال�سهر يف اأف�سل املطاعم 

الها اأما ال�سوؤال االخر الذي اندا يف  �اأ

اأPهاننا فكان: ماPا يعمل 

جوبة كثرية، اإال اأن �احداً منها  كان������ت االأ

 يكن حا�سماً �حقيقياً يف معرفة عمله. اإال 

، �هو  أنه Wبي اأن اأحد اجلرا�سÚ اأكد عل≈ ا

�سهري يف اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي. ثم حدثنا 

أ اأمعائه اإال  ع������ن ابن عمه الذي  يخت������ف ا

عل≈ يديه. اإال اأن اخر، اأق�سد جر�سون، قال 
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�ل: »ال ت�سدقوا  لنا بعد Pهاب اجلر�سون االأ

كالم������ه. فهو »يخ������ر•« عليكم«. ث������م تابع: 

نني  ، الأ mأ� قا�ض  ا
m
»اأعتق������د الرجل باأنه fi������ام

Pات يوم كنت يف دار الق�ساA ل�سكو اأقامتها 

أي������ت الرجل يف الدار، كان  ز�جتي �سدي، را

�سود الذي اعتاد رجال  يرتدي Pا الرداA االأ

الق�س������اA �املحامÚ عل������≈ ارتدائه«. ثم مال 

 .. اجلر�سون ف������وق ر�ؤ��سنا �قال: »�سهادة 

يقول������ون عنه �ساWر.. يف∂ حبل امل�سنقة عن 

عنق املحكوم عليه«.

نا،  انة ال�سبان اأخ اد ا q�اإال اأن اأح������د ر

أنه مدي������ر مدر�س������ة: »كان مديري يف  عل������≈ ا

أكابر« �قد  ثانوي������ة املاأم������ون. كان الرج������ل »ا

عمل ب�سكل دائم ل�سال الطالب �سد بع�ض 

املدر�س������Ú الذين كانوا يحا�لون اأن ال يعملوا 

مبا ير�س������ي ا �ال�سمري«. �اخر�ن اأكد�ا، 

عل≈ اأن الرجل تاجر، �هو معر�ف يف»�سوق 

املدين������ة«، تاجر جمل������ة.. يتاجر يف اخليو• 

الن�سيجية، اإال اأن اأحدهم قال م�سححاً كالم 

ارة اخليو•  �ل: »ال.. ال������ذي يعمل يف  االأ

ا �ساحبنا..  هو ابن عمه »يق�سد الرجل« اإ

، يعمل  �اأعتق������د ب������اأن ا�سمه كامل عب������د ا

فر´ يف  قم�س������ة، �لديه بع�ض االأ ارة االأ يف 

اخلياWة الرجالية اجلاه������زة. لقد ا�سرتيت 

من اإحد fiالته، منذ �سنتW Úقماً، �سهادة 

د مثله يف fiالت باري�ض اأ�  ، Wق������م ال 

�سعار، فهي لي�ست  لندن هذا اإىل جان������ االأ

 .. عالية. هذا �قد عرف عنه القناعة بالرب

حت������≈ اإن كثرياً م������ن التجار حارب������وه بقوة، 

�عندم������ا  ي�ستطيعوا اأن يوؤثر�ا عل≈ مكانته 

يف عا التجارة، ان�سحبوا من �ساحة املعركة 

�س������ده. ثم تقربوا منه، �قدموا له اعتذارهم 

 ، ا اإ عما فعلوه بحقه.. Wبعاً، �ح�س ما 

ا علق، عل≈  قابلهم ب�سهامة  � يحاربهم اإ

.» رزاق بيد ا اأن االأ

�سخا�ض الذين  قال اخ������ر، �كان م������ن االأ

حي������ان،  ي�ساركونن������ا الطا�ل������ة يف بع�������ض االأ

انة مزدحمة بحيث  خا�س������ة عندما تكون ا

تتال�سق الط������ا�الت، �ت�ستند اأكتاف الزبائن 

اإىل بع�سه������ا، �اجلميع ي�رشب������ون �ي�سحكون 

ث������ر�ن.. قال هذا معلق������اً: »اأعتقد باأن∂  �ي

ال تعرف������ه معرفة جيدة. لو كن������ت تعرفه ملا 

ن�سانية الزاهية  قدمت لنا هذه ال�س������ورة االإ

عن������ه، فاأنا اأعرف �سقيقه، �هو يعمل موXفاً 

لد املوؤ�س�سة التي اأعم������ل فيها، � يقل لنا 

ا�سم املوؤ�س�سة، ف�ساألته عنه اأجاب: اإنه اأخي.. 

خوة، ثم �ساألني هل تعرفه  نا بÚ االأ أك فهو ا

انة التي  أراه كل ليلة تقريباً يف ا فاأجبت������ه: ا

ألتق������ي فيها م������ع اأ�سدقائ������ي. �سح∂ �قال  ا

معلقاً: نعم.. اإنه �ساح »دمعة �كا�ض« منذ 

 Úسنة.. لق������د كان بينه �ب� Úأك������ من ثالث ا

املرحوم �الدي م�س������ادات كثرية ب�سب �رشبه 

للمح������رم. اأما عندما تز�ج �ا�ستقل عنا فقد 

خفت امل�سادات، �لكن موقف �الدي  يتغري 

من������ه.. حت≈ اإن������ه  يزره يف البي������ت، اإال يف 

املنا�سبات. كان ير�سل �راA اأحفاده، اأن ياأتوا 

نه ا�ستاق اإليهم«. اإليه مل�ساهدتهم الأ

�سحكت �قلت له: »ا يعطي∂ العافية 
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عل������≈ املعلومات ال�سافية الت������ي قدمتها لنا 

عنه«. �سح∂ �ق������ال: »�ا مع∂ حق«. ثم 

اأ�س������اف مو�سحاً، عل������≈ اأن ال�سورة الزاهية 

الت������ي ر�سمه������ا الرجل �ساحبن������ا عن الرجل 

أ�سيع عنه اأن الرجل خرب  لي�ست دقيقة، لقد ا

بيوت كثري من التجار.

عندما كان �ساحبنا يتحد عن الرجل، 

كان اخ������ر ينظر اإليه �ساخراً. �قبل اأن ينتهي 

�ساحبن������ا من كالمه قال ل������ه مقاWعاً: »لقد 

أبا اأحم������د اخليال.. �لكنqي  عرف������ت في∂ يا ا

ي������ام اأن ت�سط  أتوق������ع يف يوم من االأ أك������ن ا  ا

د«. ثم تابع: »يا رجل اأنت  فيه اإىل ه������ذا ا

تخرف«. �رفع ي������ده م�سرياً: »انظ������ر اإليه.. 

ه������ل تعتقد باأن مثل هذا الرجل Áكن له اأن 

يلع هذا الد�ر الذي حدثتنا عنه يا رجل 

ال هو تاج������ر �ال من يحزن������ون. لقد عرفته 

تد به اإىل اأك من  أنا.. �سحي معرفتي   ا

اإلق������اA التحية، اأحيان������اً، عندما نتالق≈ عل≈ 

باب موؤ�س�سة التاأمÚ يف اأ�ل كل �سهر عندما 

أنني  نذه لقب�ض معا�ساتنا التقاعدية، اإال ا

عرفت عنه الكثري من املوXفÚ الذين كانوا 

يعملون معه يف اإحد موؤ�س�سات الد�لة. لقد 

Pكر�ا  ا�سمها، �لكني ن�سيت � اأحفظه.. 

لقد كان موXفاً، رئي�ض قطا´، مهند�ض عل≈ 

أنه جمع مبلغاً  ما اأعتقد.. �قد �سمعت عنه، ا

الر�سا�ي التي  ال باأ�ض به من املال من خالل 

أثناA عمله. �لكن اخر�ن قالوا اإنه  تلقاها يف ا

كان مديراً عاماً للموؤ�س�سة التي ازدهرت يف 

�ىل  عه������ده ازدهاراً كبرياً. حت≈ اإنها كانت االأ

أرباحها،  عل≈ م�ست������و الد�لة بالكام������ل يف ا

�لك������ن بع�������ض املتنفذين الذي������ن كانوا حوله 

ته، كما يق������ول املثل حت≈  Xل������وا يحفر�ن 

أزاح������وه عن اإدارة املوؤ�س�س������ة فقدم ا�ستقالته  ا

من الوXيفة، �افتت مكتباً خا�ساً للهند�سة، 

أنه، بع������د اأن �سف اأمواالً ال  أي�ساً ا ��سمعت ا

تاأكلها الن������ريان من �Xيفته، قدم ا�ستقالته.. 

خا�سة عندم������ا �سمع اإ�ساعات عل≈ اأن جلان 

لتها ال������وزارة �ستقوم بالتدقيق يف  qتفتي�ض �سك

اأعم������ال بع�������ض املوؤ�س�سات �ال�������رشكات، لذا 

موال التي �رشقها  كما ت������راه االن، ي�رشف االأ

أ� ما  بهد�A، �م������ن د�ن خوف من املحا�سبة ا

.» يحزنون

اه الرجل  أ�سي با بعد ما �سمعته اأدرت را

 Aاً، �ب�رشته بي�سا������ qأتاأمل������ه. كان �جه������ه عفي ا

 Úي�سوبها لون �ردي، اأما عيناه فكانتا �سافيت

�هما تنظران اأمامهما بانتباه.

حي������ان يبت�سم،  كان الرج������ل يف بع�ض االأ

أ� يرت�سف  �هو يتن������ا�ل لقمة من Wعام������ه، ا

ليبية اللون.  ح�سوة من خمرت������ه البي�ساA ا

عل≈،  كنت تراه، اأحياناً، يرفع راحتيه اإىل االأ

اأمام �جه������ه، ليتاأمل اأ�سابعه بعد اأن يفردها 

ع������ن بع�سها، ث������م يفر براحت������ه راحة يده 

، ثم ينزلهم������ا ف������وق الطا�لة. كما  خ������ر االأ

أ�سه fiيياً  أك م������ن مرة يه������ز را أيت������ه ا أ را ا

أ� ملوحاً بي������ده ال�سغرية الناعمة  اأحداً ما، ا
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ل�سخ�������ض اخر.. �عندما كانت ت�سري ال�ساعة 

ادي������ة ع�رشة، هك������ذا الحظت، فكان  اإىل ا

يقوم ليهندم نف�س������ه، بعد اأن يكون قد Pه 

اب فيها بع�������ض الوقت، ثم  اإىل املغا�س������ل، 

يعود �ه������و ينف�ض املاA عن يدي������ه.. فيهر´ 

اأح������د اجلرا�سÚ بتقدمي املحارم الورقية له، 

لين�س������ف بها يديه. ثم يجل�������ض دقائق قليلة، 

يكون فيه������ا قد اأفر م������ا كان قد تبق≈ من 

م�رش�به دفعة �احدة. ثم يلقي يف فمه قطعة 

أ� بند�رة. �عندما ينتهي من م�سغها،  خيار ا

Á�س فمه مبحرم������ة �رقية ثم يقوم ليخرج 

انة قب������ل اأن تتخط������≈ ال�ساعة كما  م������ن ا

ادية ع�رشة. اأ�رشت ا

مور التي Pكرتها، عادية، ال  اإىل هنا، �االأ

�سيA فيها يثري االنتباه، ما كان يثري االنتباه، 

ه������و الدقائق الع�رشة التي ت�سبق خر�جه من 

انة  ا

.. هذا  كان �ساحبن������ا كام������ل عب������د ا

ا�سم������ه، ن������راه يبت�سم يف بع�������ض املرات لهذا 

أ� Pا م������ن الزبائن الذي������ن يجل�سون قريباً  ا

، يل������و بيده للذين  منه، �يف اأحي������ان اأخر

أ� الذين عل≈ م�سافة  يف ال�سف������وف الثانية، ا

أ� يقف �يهلل بكلتا يديه  عدة Wا�الت منه، ا

أنهم كانوا  م ا لبع�������ض الزبائن مرحباً بهم، ر

ان������ة منذ عدة �ساعات، �يدعوهم اإىل  يف ا

كل. ثم ي�سفق  Wا�لته لي�ساركوه ال�رشاب �االأ

بيديه للجرا�سÚ اأن ياأتوا اإليه، اأ� ي�رش بهم 

ب�سوت عال يطل������ منهم اأن ياأتوه مب�رش�ب 

أ� ببع�������ض ال�سحون م������ن اللحوم  اإ�س������ايف، ا

�اخل�سار �الفاكهة.. �لكنه، ما يلبث كعادته 

اأن يقوم، �يذه������ اإىل املغا�سل ليغ�سل يديه، 

�ما اأن يع������ود حت≈ يجل�������ض للحظات كافية 

ل�رشب م������ا تبق≈ من م�رش�به يف الكاأ�ض.. ثم 

انة. يقوم �يخرج من ا

حيان، عندما يكون  �لكنه، يف بع�������ض االأ

قد ا�ستع������د للخر�ج، كان ي�سح∂ �هو يغني 

ن ي�سمعه  ب�سوت خاف������ت، �لكن كان كافياً الأ

الزبائن. ثم يق������وم من �راW Aا�لته ليبداأ يف 

ال�سد عل������≈ اأيدي اأقرب زب������ون اإليه، يحييه 

�يقبل������ه يف �جنتي������ه.. �لكن������ي، عندما كان 

يقرتب مني، �هو مازال يحت�سن زبوناً �يرت 

أن�سل عن Wا�لتي اإىل املغا�سل �ال  اخر، كنت ا

اأعود حت≈ اأWمئن اإىل اأن كامل عبد ا قد 

تخط≈ الطا�لة التي كنت اأجل�ض اإليها.

هذا الطق�������ض كان يتم بÚ هرج الزبائن 

�مرجه������م، �هم يحييونه بق������وة �يطلبون له 

Wول العمر �د�ام ال�سحة. هذا الطق�ض كان 

يتك������رر يف كل ليلة، �لكن ق������د ال ت�سدق اإن 

 ، م هذا كن������ت، يف اليوم التا قل������ت ل∂، ر

مع الزبائن ننظر اإليه بده�سة مت�سائلÚ: من 

. يكون هذا الرجل
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  .Úاهي qهو يبت�سم. ف������رد  جناحيه الز�   .Úهو يبت�سم. ف������رد  جناحيه الزاهي�   .Úاهي qß ة، رافقني ا qيف ه������ذه املرß ßيف ه������ذه املرة، رافقني ا ة، رافقني ا qيف ه������ذه املرq

ي، �ال عن عدد املنحوت������ات التي لن������ي عن مذهبي الفني، �ال عن عدد املنحوت������ات التي لن������ي عن مذهبي الفنqي، �ال عن عدد املنحوت������ات التي اأ‚زتها، �ال عن  اي�ساي�ساأ

حت.عمال النحت.عمال النqحت. املكان الذي اأمار�ض فيه اأ

أم������ام انحناAاتي  qلعلq������ه فوج������ بطلعتي البهيqة التي ب������دت مهيبة. �ترنلعلq������ه فوج������ بطلعتي البهية التي ب������دت مهيبة. �ترنلعلq������ه فوج������ بطلعتي البهي ة التي ب������دت مهيبة. �ترن ة التي ب������دت مهيبة. �ترنq ا

لفة فيما بيننا.. مددت  اً من االأ qاعت جوqاعت جوq اعت جوساعت جوس س�س� أ قيقة، �ابت�ساماتي التي ا qقيقة، �ابت�ساماتي التي بة الرقيقة، �ابت�ساماتي التي بة الر qبة الرq qاملهذ

q. �قف  مل Wل االنت�ساب. ق������راأ fiتوياته ب�رشعة. نظر اإ مل Wل االنت�ساب. ق������را �اثقة  ا �اثقة  ل������ه يداً
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��سافحن������ي، �تناثرت من 

������ع كلمات س������ع كلمات س������ع كلمات  سفتيه ب�سفتيه ب� فتيه ب�سفتيه ب�س � Ú��س� Ú��س �� Ú���� Ú�� �ب����ب���

q������ة: »جيqد.. ������ة: »جيد.. ������ة: »جيqد..  ������ة: »جيس������ة: »جيس سرقيق������ة هام�سرقيق������ة هام�

q يف جمعيqة  يف جمعية  يف جمعيqة  واسواسواً ستك������ون ع�ستك������ون ع� تك������ون ع�ستك������ون ع�س س�س�

النqحت«..  النحت«.. م  حت«.. م  النس النسم  م  ق� ق�س  س  ÚانÚانÚ qانالفنانالفن

�سافحته �ان�رشفت متخماً

�داعبت   ، الف������ر اباباأنفا�ض 

ناعمة  ة  د بد اأع�سابي 

لذيذة ..

أمار�ض  ا. � ا. �  أكذب يوماً ا ا 

قيقة اإال يف هذه  إخفاA ا قيقة  إخفاA ا اإ

ت ست ست اأدري..  سة.. ملاPا ل�سة.. ملاPا ل� qا ل�املرPا ل�املرة.. ملاPة.. ملا qاملرq

ني سني سني  تهر� تهر�س≈  س≈  qتهر�ت تهر�ت≈   ≈ تستس � نواز´  �سكانت  نواز´  سكانت 

اخل. تدفع بي نحو  qمن الدqمن الدq

د�  أري������د اأن اأ املجهول: »ا

يA من سيA من سيA من  س.. �س.. � اتاً qاتا.. نحاتا.. نح qنح ..q ان������افنان������افنqان������اً

q ح  qلع������ل القبيل«  ه������ذا 

الن يف خبيئتي  qالن يف خبيئتي �سالن يف خبيئتي �س اته كانا يتاته كانا يتاأ ته كانا يتسته كانا يتس ار� ار�سحت � سحت � qار�الن ار�النحت � حت �

ضران يف نب�ضران يف نب�ض دمي.. �جدتني مندفعاً qيتجذ�

م  قيقة. عل≈ الر إنحو الكذب �اإخف������اA ا إنحو الكذب �

بل التي كنت اأWرق بابها،  qبل التي كنت سبل التي كنت س q جمي������ع ال� س جمي������ع ال�سq جمي������ع ال� qن
أ من ا

ادقة.. qادقة..مام جهودي ال�سادقة..مام جهودي ال�س qمام جهودي ال�سq
أ كانت تنحني ا

تلمت من ستلمت من ستلمت من  س������≈ ا�س������≈ ا� qا�ام قليلة، حت������≈ ا�ام قليلة، حت ≈������ qام قليلة، حتيام قليلة، حتي أ ا �������ض �������ض  ض 

هوراً بتوقيع �خا  ÚانÚانÚ كتاباً  qانة الفنانة الفن qة الفنجمعية الفنجمعي

ني قد نني قد نqني قد اأ�سبحت  اة ينبئن������ي باة ينبئن������ي باأ qة ينبئن������ي برئي�������ض اجلمعية ينبئن������ي برئي�������ض اجلمعيqرئي�������ض اجلمعيq

اح������ت. تاح������ت. تاأرجحت بي  qح������ت. ت������ة النح������ت. ت������ة الن qة الن يف جمعي������ة الن يف جمعي������ qيف جمعي q ������واس������واس������واً سع�سع�

اخلواWر كثرياً. �سبحت يف اأعماق التq�سوqرات. 

أر�س������م التq�ساري�ض املده�سة خلريطة  �رحت ا

أ�سغل جل�سات   اأن ا
q
حياتي اجلديدة.. كان علي

أره������ق العارف������Ú بالكثري من  �سدق������اA �ا االأ

د�ات �املوادq التي �ستتحوqل يف  �سئلة عن االأ االأ

أ�سكال  ات �ا qاإىل ‹�سم qيدي Ú������ام بqي
قابل االأ

�ست يف عا املجالت  ������ة ال ح�رش لها..  qيqفن

زاميل  �الكت������ الالزم������ة النتقاA اأف�س������ل االأ

�املوادq من اأف�سل م�سادرها..

 Úاملالي Úه من بqأن كنت عل≈ يقÚ م������ن ا
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أريافها  كون يف مراكز امل������دن �ا qالذي������ن يتحر

ي������دان املحبو�س������ة داخل  qمثل الطي������ور �الد

اأقفا�ض زجاجيqة، ال يوجد اإال القليل القليل 

ن يعرفون متعة الوقوف اأمام املج�سمات  q

ع�سة النqاعمة  qاملنحوتة، بانتظار �رشي������ان الر

رتقة اأع�ساب  التي تنتقل من اأدمي املنحوتة 

ظات  امل�ساه������د بده�سة فذة، لتتحوqل ع 

ي ملكنونات  qحدqأ�سكال الت �رشيعة اإىل �سكل من ا

ياة �اأ�رشار الطبيعة.. ا

 qرش� qن
كان ينم������و يف داخلي اإح�سا�������ض باأ

اً  ة الفن يتطلq �س ه�سة املمتعة يف �سيا qالد

 Úأنا�ض قليل ان اإال ل������د ا qال������دة ال يتوفر›�

اهت اأع�سابهم �ر�ؤاهم مع  م������ن الذين قد 

فينة.. qياة �اأ�رشارها الد هم�سات ا

 qي كلqقا عن qران كب������ريان. مزWجلد خا

ه�سة املمتعة:  qاأحا�سي�ض اكتناه اأ�رشار تل∂ الد

قيق  أن������ا ال اأمل∂ من ��سائل  لقد كذبت �ا

تل∂ املتعة �سيئاً.. �سو ال�سعور الغامر برهبة 

ل  ح�سا�ض برهبة التو البداية التي تفوق االإ

خطار �املفاز´.. اري املكتظة باالأ يف ال

❁    ❁    ❁

فت.  qيكاد يكون مت������اكاًل. توق Aاأمام بن������ا

 .Úزائغت Ú������م�ست عين تاأملت Wوي������اًل. اأ

�جدتن������ي اأندفع ع ت�س������وqرات �تداعيات 

لولبيqة. نقلتني التqداعيات اإىل عوا متداخلة 

حالم. قفزت فوق حواجز  من الت�سورات �االأ

هالميqة. تناثرت ح������و منحوتات ال ح�رش 

 .. لها. �سبحت يف بحور م������ن الن�سوة �الفر

������ار´ اأيقظا يفq ر�  qنب�ض الفر �حركة ال�س

االنتباه.. ع������دت من تداعيات������ي املت�سابكة. 

حو..  qعيد اإلي������ه حالة ال�س أ�سي الأ نف�س������ت را

ت�سلqح������ت ب�سجاع������ة فائق������ة، �اندفعت ع 

ة..  qئي�������ض.. خ�ست دهالي������ز عد qالب������اب الر

�سكال  خ�ساب اجلاف������ة Pات االأ ركام م������ن االأ

مال �البح�ض  qاملختلفة. اأكوام من اجلب�ض �الر

أكيا�ض مغلقة عل≈ اأ�رشارها..  ريامي∂.. ا qال�س�

ر�ض يف منحوتته  �قفت خلفه. رجل عجوز 

ه  كلq ر�ح������ه �عينيه �اأع�ساب������ه. راعني �س

زاميل  عل≈ مداعبة �سط املنحوتة، �براعة االأ

أنامله بر�ساقه عجيبة.. حا�لت  تتحر بÚ ا

ي عل≈ االنتظار. ف�سلت يف  اأن اأمتحن �س������

 ..» Pل∂. �ساألته باندفا´ متوتqر: »ماPا ت�سنع

أ�س������ه قلياًل، ث������مq اأجاب ب�سوت باهت:  أدار را ا

ة«. qمن املار Úاأنحت �سيئاً للف�سولي«

 يك������ن هديف من الله������ا �راA النqحت، 

أ�سي يف Wيqات الغبار �املواد �التالع  دفن را

تابة  qض من فقاعات امللل �الر�qخلqد�ات، للت باالأ

التي ت�س������ود حياتي داخ������ل البيت �خارجه. 

ي التق�سي ع������ن فحو النظرة  qب������ل كان هم

ن�سان �اأد�اته،  مع ب������Ú االإ اجلمالية التي 

اكدة يف  qالر qيف داخلي نواز´ الف������ن qلتح������ر

قاعي..
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�سنوات م�ست  اأحق������ق خاللها �سيئاً.. 

أنا  �جلت ع�������رشات املحرتف������ات الفنqي������ة، �ا

أ�سئلة  أ�ساأل ا ابة الفن. ا qف�ض لعبور بوqأ�سحذ الن ا

جابات  أتلق≈ النظرات املعر�سة �االإ Wفليqة، �ا

رارة،  املحبط������ة.. �ح������لq �سيف �سدي������د ا

ططات كثرية. نبت يف  ر�سم������ت يف داخلي 

أ.. ال تلزم اأمكنة  : »اإبدا qر ح������ادWاأعماقي خا

qß �امل�سادفة«.. تبحث فيها عن ا

ياة  ل مذه������ل.. اأن ا qم
اكت�سف������ت ع تاأ

تنتظ������ر م������ن Á������دq لها ي������ده �تعر�������ض عن 

نq عوا املي������اه ال تختلف عن 
أ اخلائف������Ú. �ا

 Aًه������ا تنتظر من يلب�سها رداqعوا الياب�سة. كل

جمي������اًل.. �سدمتني هذه اخلواWر.. من اأين 

داA كيف  اأن  qأين  بهذا ال������ر أ من ا أب������دا ا

أ�ستطيع اأن اأخلع عل≈  .. هل ا قنعة اأ�سو االأ

رت  qت�سم .. ري ماألوف ياة �سيئاً  عنا�رش ا

ة. جرفتني تيqارات  qأم������ام هذه الت�سا�ؤالت املر ا

ة.  qام الفتو������qي
أ ن������Ú اإىل مرات������ع ال�سب������ا �ا ا

باح������ات التي كنqا نل������وي فيها  qتذك������رت ال�س

�سجار اللدنة لن�سنع �سكاًل جديداً.  اأعناق االأ

أ�  الرتاب املعجون بامل������اA لن�سنع منه �سمكة ا

أنع�ستني تل∂ الذكريات.  أ� انية جميلة.. ا بيتاً ا

اخل. Wرحت عل≈  qردت اأع�سابي من الد ز

أ�سئلة مت�سابكة ال ح�رش لها. تهت يف  نف�سي ا

جابات املتداخلة.. عا من االإ

ع قلي������ل من الزمن. اقتحمت بت�سميم 

ات م�سهور. �رشت بهد�A كبري  qرتف نحfi كبري

 Úد�ات �املعاج كي ال اأعكر �سفو الغبار �االأ

املختلفة. �جدته ي�ستلقي عل≈ اأريكة عتيقة، 

 Úأ�سه من اخللف ب د �ساقيه �يحت�سن را qدÁ

 A�اقرتبت منه بهد . أنqه ي�سرتي يه. عرفت ا qكف

ألقيت علي������ه التqحية.  �اح������رتام �سديدي������ن. ا

جمع �ساقيه �التفت نح������وي ن�سف التفاتة. 

ر�������ض عينيه  ردq التحي������ة بهم�������ض �سدي������د �

. �ساألته ب�سوت 
q
ادتÚ يف �جهي �عين������ي ا

راج������ف: »هل تقبلني متدرب������اً.. اإنني اأع�سق 

q بكامل �جهه �ج�سده.  النqح������ت«.. التفت اإ

 ..» أزاميل∂ أين ا W qوياًل �ق������ال: »�ا نظر اإ

فاجاأ ال�س������وؤال. تلجل اجلواب يف حلقي. 

دا  تلفqت حو مراراً. ازدردت ريقي الذي 

اً يف حلقي. قلت ل������ه كمن يعتذر عن  متخ������

أداة«..  أ� ا يq اإزميل ا
Pن اقرتف������ه: »ال اأمل∂ اأ

 qأ�س������ار اإىل يدي �سح∂ م������لA فمه ��جهه، �ا

ت������Ú �قال ب�سوت ج������اد: »�هل جئت  الفار

.» تنحت بل�سان∂

وؤال الذي نخر ج�سدي  qسفعني هذا ال�س�

�اأحا�سي�سي. �ا�ستدرت بهد�A كبري، �خرجت 

 بوهن �Pهول..
q
اأجرq قدمي

عندما ��سل������ت اإىل البيت، اأحمل خيبتي 

أت������ي. �������رشدت عل≈ م�سام������ع ز�جتي  �مفاجا

م������ا قاله  الفنqان الكب������ري، اأجابت يف بر�د 

تل∂  أ اأقل Pل∂ مراراً.. علي∂ اأن  : »ا ري

.»..Aسي� qد�ات قبل كل االأ
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q�سات������ذة �املدرq�سÚ يف ق�سم اللغة العربي������ة ��سات������ذة �املدر�سÚ يف ق�سم اللغة العربي������ة ��سات������ذة �املدرq�سÚ يف ق�سم اللغة العربي������ة �ادابها، يف كلية 
كان ع������دد االأ

ال، ال، اليكاد  ي، قليالسي، قليالسي، قلياًل سقد ال�ساد�ض من القرن املا�سقد ال�ساد�ض من القرن املا� ق، يف العسق، يف العسق، يف العقد ال�ساد�ض من القرن املا�ق، يف العقد ال�ساد�ض من القرن املا�ق، يف الع سداب من جامعة دم�سداب من جامعة دم� اال

�ساتذة املحا�رشي������ن املختارين من خ������ارج الكلية، يزيد عل≈  عددهم، م������ع االأ

ري  ربع. فكان من  ة، يقومون مبهام تدري�ض املواد كلها، يف ال�سنوات االرشة، يقومون مبهام تدري�ض املواد كلها، يف ال�سنوات االرشة، يقومون مبهام تدري�ض املواد كلها، يف ال�سنوات االأ رشالع�رشالع�

اإىل الق�س������م، بتدري�ض مواد كثرية،  اب القادم حديثاساب القادم حديثاساب القادم حديثاً سن يكلف ال�سن يكلف ال� أ امل�ستغ������رب امل�ستغ������رب امل�ستغ������رب ا

اب ساب ساب  سم �جد ال�سم �جد ال� م �جد ال�. �م������ن ثم �جد ال�. �م������ن ث دب �النقد معاً دي������ث، يف االأ م������ع بÚ القدمي �ا

 Úها املختارسها املختارسها املختارة �يقدها املختارة �يقدها املختارة �يقدم لها بقواعد تع سو�سو� و�سو�س سع ن�سع ن� ممع ن�مع ن�م اىل تاىل تاأليف كت ليف كت  اإ نف�سه م�سوقاً

.…Qƒس� »©eاL Pاàس�CGد وbاfو jOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر…. 

❁

ò

á©jö� ádÓWE عل≈ dG©اá©jö� ádÓWEG عل≈ dG©اá©jö� ádÓWE عل≈ dG©ا

❁
TسTس C’G رميµdG دÑع .O’G رميµdG دÑع .O



لة �jöعة Y∏ العا WEا

2 9 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

تخال�ض خ�سائ�سها الفنية ستخال�ض خ�سائ�سها الفنية ستخال�ض خ�سائ�سها الفنية  سها �ا�سها �ا� ها �ا�سها �ا�س سعل≈ در�سعل≈ در�

 ، q q�قيمها اجلمالية، �ه������ي الكت التي انك q�قيمها اجلمالية، �ه������ي الكت التي انك

عراسعراسعراً،  س ��س �� اً يف البدA، عل≈ اختيار ن�سو�سها، ن

ديث. ي سي سي اإىل الع�رش ا سمن الع�رش العبا�سمن الع�رش العبا�

ضجم������ع، مع در�ضجم������ع، مع در�ض هذه  جم������ع، مع در�ن يجم������ع، مع در�ن ي ������اب س������اب س������اب اأ س ال�س ال� أ �را

تارة  ������اس������اس������اً تطبيقياً لن�سو�ض  سالن�سو�ض، در�سالن�سو�ض، در�

دبية. فاختار لعزيز  ضجنا�������ضجنا�������ض االأ ضمن بع�ضمن بع�ض االأ

ضندل�ضندل�ض«،  ر�ب االأ ر�ب االسعرية » ر�ب االسعرية » عرية » سحيته ال�سحيته ال� حيته ال�رشحيته ال�رش رشباXة م�رشباXة م� اأ

جرة سجرة سجرة  سريان ق�ست������ه التاريخية »�سريان ق�ست������ه التاريخية »� عي������د العسعي������د العسعي������د العريان ق�ست������ه التاريخية »�عي������د العريان ق�ست������ه التاريخية »�عي������د الع س�ل�س�ل�

الدر«.

��Ú��� ،Ú��� ،Ú، اإىل جانبه������ا،  �تع����تع��� تع���ستع���س سن ي�سن ي� أ �كان الب������د ا

 Aسا Aسا Aا سع�سع� Ú املهجريÚ املهجريÚ م������ن اأ ���������� �التي������ه يف ن����التي������ه يف ن��� التي������ه يف ن���سالتي������ه يف ن���س سبر�سبر�

عر سعر سعر  س»الرابط������ة القلمي������ة«، �بن�سو�������ض من �س»الرابط������ة القلمي������ة«، �بن�سو�������ض من �

اعر ساعر ساعر ال البيت يف  سل بن علي اخلزاعي، �سل بن علي اخلزاعي، � ل بن علي اخلزاعي، �عبل بن علي اخلزاعي، �عب د

ي.سي.سي. سالع�رش العبا�سالع�رش العبا�

 Pستا Pستا Pتا س�س� اعات �جد االساعات �جد االساعات �جد االأ س ال�س ال�
q
يسيسي س�لكنه، مع م�س�لكنه، مع م�

م، يب������دي، يف تعامله سم، يب������دي، يف تعامله سم، يب������دي، يف تعامله  س الق�س الق� ، رئي�ض ، رئي�ضفغ������ا ضفغ������ا االأ

أنه  يكن  م������ر، ا معه، م������ا يعني، يف نهاية االأ

Úدب املهجريÚدب املهجريÚ فلبث  ا عن العناية ب������ا عن العناية ب������اأ ي������اسي������اسي������اً سرا�سرا�

اب، ساب، ساب،  س ال�س ال� أ م، �رسم، �رسم، �را رف������ة الق� رف������ة الق�سPا دخل  سPا دخل  اإ حيناً

اه بقوله:حياه بقوله:حيqاه بقوله:

عيدة... سعيدة... سعيدة...  س �س �

ماسماسماً:  ساب عل≈ التحية، مبت�ساب عل≈ التحية، مبت� اب عل≈ التحية، مبت�ساب عل≈ التحية، مبت�س س ال�س ال� qفريد

ْعيدة مباْركةعيدة مباركةعيدة مباْركة عيدة مبارسعيدة مبارس س �س �

إط������ر اإىل اأن يدعو  إط������ر  ط������ر سط������ر س سPا جاA يوم ا�سPا جاA يوم ا� إحت������≈ اإ إحت������≈ 

 ، م سم سم اإىل عقد اجتما´ قري س الق�س الق� اتذةساتذةساتذة س�س� أ في������ه ا

يتدار�سون فيه بع�������ض القرارات. ف�ساأل عن 

، اإىل اأن  qاملوعد املالئم، �انته≈، بعد اأخذ �رد

�سبو´ القادم، �جد  حد من االأ يعقد يف يوم االأ

ال�ساب الفر�سة ال�سانحة، فقال معرت�ساً:

حد �سور يوم االأ أ�ستطيع ا أنا ال ا  ا

فغ������ا �هو ينظر يف  �ستاP االأ ف�س������األ االأ

جد�ل املحا�رشات، �قد ن�سي ما فات:

 �ما املانع

 : qال�ساب، �هو ي�سطنع اجلد qرد

ا�ض qعندي قد 

فجاAه جوابه عل≈ الفور: 

.... لقد ن�سيت  اه.... �سحي

أ�سياA اأخ������ر يف الق�سم  عل������≈ اأن هذا �ا

فغا �الدكتور  �ستاP االأ مثل العالقة بÚ االأ

أبداً.  �سك������ري في�سل  تكن ت�سغ������ل ال�ساب ا

كان������ت الطري������ق �ا�سح������ًة ل������ه، يقطعها يف 

ثق������ة �ي�رش. �قد ك�س ثق������ة Wالبه �فهمهم 

أ�سا�ضm من اجلمع  لوجهته يف الدر�������ض، عل≈ ا

ا�������رش، �التطلع معهما اإىل  بÚ املا�سي �ا

 ، امل�ستقبل، د�ن جمود، �د�ن ت�سييع �تفري

�م������ع االحتكام يف الدر�ض اإىل املنه التاأثري 

كم مقب������والً ملن ينظر  املعل������ل، مبا يجعل ا

فيه.

، كان  �لك������ن اجل������و ال�سيا�سي، يوم������ذا

م�سحون������اً باأحدا دخل������ت كل بيت، ��سغلت 

النا�ض جميعاً يف �سوري������ة، �هو قيام »الثورة 
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القومي������ة اال�سرتاكية« الت������ي يقودها »حزب 

�ساتذة،  البع������ث« بدعاة االنف�س������ال. �كان االأ

يف الق�سم، يتناقلون اأخبارها حيناً، �ت�سغلهم 

اأعمالهم عنها حيناً

��سكن ال�ساب، من������ذ رجوعه من م�رش، 

 املهاجري������ن«، يف مواجه������ة الكني�سة 
q
»ح������ي

الوحي������دة املعر�ف������ة فيه������ا. �كان البد، يف 

مرا�سالت������ه، من اأن يحدد موق������ع البيت من 

»Wلعة امل�سطبة«، اإP كانت الطلعات يف هذا 

 ، حياA بجملتها، فكان يكت د االأ qد  ،
q
ي ا

 :Úالكلمت Ú������دي������د موقع البيت، هات يف 

»اأمام الكني�سة«. 

�ستاP الهندا�ي،  فو�سلت اإليه يوماً، من االأ

ر�سالة نزل فيها بالهمزة، يف العنوان، فجعلها 

لف: »اإمام الكني�س������ة«.... ���سلت  ������ت االأ

الر�سال������ة، فكان������ت، عل≈ ه������ذا النحو، نكتة 

املو�سم

أن������ه �ج������د الراح������ة يف م�سكن������ه  عل������≈ ا

اجلدي������د، فتي�رشq له االنكب������اب عل≈ العمل، 

عل������≈ م������ا كان يلق≈ من العن������اA يف ت�سحي 

د املواد التي  qتها �تعد اأ�راق االمتحانات، لك

كان ينه�������ض بتدري�سه������ا. �ال يتوان≈، معها، 

أن�ساأتها  املعرفة التي ا عن الكتابة اإىل ‹لة 

�زارة الثقاف������ة يف �سورية، بعد، »االنف�سال« 

، فين�������رش فيها بحوثاً �مقابالت كان  1962

اأجراها مع بع�ض م������ن �سملتهم درا�ساته من 

قبل.

، يف ال�سن������ة الثانية من  أنه كت������ يذك������ر ا

1964 ينقل ما �سمعه من  عودته اإىل دم�سق 

ميخائيل نعيم������ة، يف اإحد زياراته الطويلة 

ان اجلن�سية مبن كان  له، من حول عالقة ج

، �حْملها منه  ماري ها�سكل ه«  qم
أ ي�سميها »ا

�ستاPة  . فكتبت االأ خارج الرحم حماًل كاPباً 

»�داد ال�سكاكيني« تنقد ما كتبه، فردq عليها 

م������ر بينهما اإىل  ْت علي������ه، حت≈ ��سل االأ qرد�

، ��سغ������ل اأعداداً من  qاد حد�د ال�سج������ال ا

أ ال�ساب اأن يطل من اإدارة  . فرا املعرف������ة

التحري������ر اأن تقفل ب������اب النقا�������ض، بعد اأن 

را�سه.   ا�ستوف≈ اأ

�قد ��سل اإليه خ �فاة الدكتور fiمد 

، �هو يف Wريقه اإىل املدرqج. يف  1965 مند�ر

العام الثالث من عمله يف اجلامعة، فبلغت به 

�سدمة النباأ اأن لبث بعده عاجزاً عن التفكري 

ري اأن ينه�ض  يف اأي �سيA. � يج������د يومها 

فيغ������ادر اجلامع������ة اإىل البي������ت، لعجزه عن 

متابعة العمل فيها، مع تدفق الذكريات التي 

أ ما كت عنه يف  لبته عل≈ نف�سه. �من يقرا

كتبه �مقاالته يف ال�سحف �املجالت، يدر 

أثر. � يزر القاهرة،  مبل������ ما خلف فيه من ا

من بعد، اإال كانت زيارة منزل الدكتور مند�ر 

يف »الر��سة«، ��سلو الطريق التي اعتادها 

اإليه، عل≈ �ساW النيل، اأ�ىل اأمانيه.
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أتي ل������ه، يف �سيف العام  �قد ا

نف�سه زيارة ر�ما �ميوني �باري�ض 

ندل�ض، يف Wريقه  �بع�ض مدن االأ

اإىل زيارة اأخيه يف املغرب. �امتدت 

أ�سه������ر كاملة، زار  أربعة ا الرحل������ة ا

ثرية لر�ما القدÁة  فيها املعا االأ

  Pكرتْه معامله������ا يف �سورية، اإPفاأ

تكن االث������ار الر�مانية، يف جنوبها 

خا�سة، تقل عنه������ا ر�عة �عدداً. 

�لكن رعايتها �اإبرازها للعÚ كانا 

ن≈. هنا اأدقq �اأ

������وqل يف القم������م املحيط������ة 

بر�ما. �زار بي������ت �سديقه الفنان 

�سامي برهان، فاأWلعه عل≈ بع�ض 

 ،Úيطالي ي������اة اليومية عن������د االإ تقالي������د ا

 qلWفوجدها قريبة من تقاليده������ا عندنا. اأ

يوماً من �رشفة البيت، فراأ اجلريان يتولون 

ارة يد�ية، �هم  qرشم، بع�س� ع�رش حبات ا

عون م������ن حولها، يرفع������ون اأ�سواتهم،  qمتجم

�يتخاWبون، �يدفع بع�سهم بع�ساً، كما نفعل 

نحن يف مثل هذه املنا�سبات 

�اأكل البيتزا، �ه������م اأ�سحابها، فوجدها 

ألذ Wعم������اً. ��قف اأمام  أْقب������ل �ا يف �سوري������ة ا

البن������اA الذي كان مو�سوليني يتوىل، يف بع�ض 

رب العاملية  �رشفاته، خطاب مواWنيه، يف ا

الثانية، فاأح�ضq بد�رات التاري التي تع�سف 

أبداً م�سد�هاً اأمامها. ن�سان �ترتكه ا باالإ

�يف ميون������ لفتْت نظ������ره نظافة املدينة 

نظافًة مطلقة، فقد ركز�ا، يف الو�ْس من بع�ض 

ال�س������وار´، اأ�س�ساً جميلة للزه������ور يرعونها 

ياة ليل  عل≈ ال������د�ام، متفتحًة تفي�������ض با

�س�سها يد. ��ساألوه، يف املطار، عن  نهار،  

بع�ض التحليالت الطبي������ة، فاقرتب لنجدته 

ملانية فرتجم عنه  فت������≈ ال يعرفه، يتحد االأ

بع�ض ما يريد اأن يقول لهم. �اكت�سف بعدها 
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اأن الفت������≈ كان Wالباً من Wالب������ه يف ثانوية 

املاأم������ون بحل ��جد فيه عزاW Aًيباً.  لقد 

�جد يف املدينة �ج������ه اأ�ر�بة ال�سافر حركًة 

نً≈ �قدرة.  �

�لقي يف باري�������ض اأحد تالميذه القدام≈ 

اأي�ساً »ع�سام الزعيم« �ز�جته، فق�س≈ معه 

أثqرت يف نف�سه، �هو يز�ر  أيام الزيارة كلها. �ا ا

قو�ض الن�������رش دار العر�ض ال�سينمائي املهياأة 

، فيلماً �ثائقياً  عل≈ �سطحه، �املفتوحة لل�سيا

�ىل، بدا  رب العاملية االأ أيام ا مل�ساه������د من ا

تطياً« Xهر  �ل » فيه������ا املل������∂ في�س������ل االأ

 m اأحد اجلمال، يخدq به يف الطريق، يف موك

�سخم، فهبت يف الدار عا�سفة من ال�سح∂ 

ها الفت≈ تنفذ بدالالتها يف القل qح�س
اأ

ثم ملا قط������ع البح������ر اإىل اجلان االخر 

الة ابن بطوWة،  qنجة، بلدة الرحW منه، نزل

أ�سواقها  فبقي فيها �ساعاتm ق�ساها يف زيارة ا

�fiالqها، قب������ل اأن يلحق باأخيه يف »تطوان«، 

ح�سا�ض بالوحدة  فرياه يف حال �سعبة من االإ

أن�سودة  �كان، �ه������و فيها، ترتدد يف �سمع������ه ا

فخري الب������ار�دي التي يحفظه������ا التالمذة 

ال�سغار يف �سورية، �يردد�نها: 

É WhCG Üô © dG OÓ H
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أن������ه يقف، عل≈ نحوm ما،   في�سعر معها با

خري من الوWن الواحد عند اخل االأ

فالت، اأقيمت   �قد ح�رش فيها بع�ض ا

انm مغربية رافقتها  أ نqيت فيها ا يف البيوت، �

، اأح�ض مبا فيها من  qالربابة �العود �ال������دف

ن������Ú، اإP كان معظم �سكانها من املغاربة،  ا

أربعة قر�ن، من  م������ن اأ�الد من عاد�ا، قب������ل ا

ندل�ض، �حملوا معهم حنينهم اإليها. �بع�ض  االأ

 ، مفاتي بيوتهم فيها، اإىل يوم العودة القري

كما كانوا يظنون

أ ل������ه اأن يط������وف باأنح������اA املغرب،  �تهيا

 qفيز�ر »الربا•« �»فا�������ض« �»مكنا�ض«، �يلم

�سارة  بال�سورة الفريدة البعيدة ملا خلqفته ا

�سالمية من املنجزات العمرانية �املدنية.  االإ

�سواق، مب�سنوعاتهم  ، �هو يطوف باالأ �اأعج

 Úاجللدية �زخارفه������ا الذهبية. �ما يزال ب

ا  يديه، اإىل الي������وم، بع�ض ما اقتناه منها، 

ْثر عدم التفري به.
يوؤ

أيام الزيارة، اإىل  �رافقه اأخوه، يف اخ������ر ا

املين������اA املغربي »�سبته«، �ه������ي ما تزال، اإىل 

أ  �سب������ان، فرا جان������ »مليلة« يف ح������وزة االإ

العرب ي�سكنون يف �سواحيها، �يعي�سون كما 

ون �جه  qسب������ان يغط� أ االإ يعي�������ض العمال. �را

هوا  qي������اة، حت≈ لقد خالطوهم حيثما توج ا

فيها.

ث������م �دqعه اأخوه، قب������ل اأن يرك الباخرة 
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ت به بحر الزقاق اإىل »جبل Wارق«،  التي ع

فع�سفت به، �ه������و يتاأمله من قْرب، ر�ايات 

التاري البعيد

ندل�سية:  مكث لي������ا يف اأهم امل������دن االأ

رناW������ة«، �زار  »قرWب������ة« �»اإ�سبيلي������ة« �»

�سبانية  االإ �العا�سمة  �»مْر�سية«،  »Wليطلة«، 

»‹ري – مدريد«. ��قف عل≈ اأهم معاملها 

ثرية. �كان، �هو يطوف بها،  العمراني������ة �االأ

حجار، �ي�ستنطقها،  نهار �البحر �االأ يكلم االأ

أ�������رشار تل∂  يري������د اأن تب������و مب������ا تكتم من ا

�سالم.  قبة الذهبية من تاري العرب �االإ ا

ثال ابن  �قف، يف مدخل قرWب������ة، يتاأمل 

أديبها، يف  ندل�������ض �فقيهه������ا �ا ح������زم عا االأ

املو�سع الذي حققوا مكان بيته فيه. �م�س≈ 

يف الطريق التي كان يقطعها، �قبقابه يخفق 

ل  qم
عل≈ اأحجارها، اإىل جامعه������ا العظيم. تاأ

≈ بالف�سيف�ساA، �قد رفعت يف  qاملحراب املغط

�سقفه ال�سدفة ال�سخمة التي تعÚ خطوWها 

مام يف اأنحاA امل�سجد.  عل≈ توزي������ع �سوت االإ

 qيات تتدىل نظ������ر يف الفتحات التي كانت ال

عمدة  منه������ا، يف اأنحائ������ه. دار من ح������ول االأ

�تيجانه������ا �اأقوا�سها، قبل اأن ينز�ي يف ركن 

أركانها، �قد زحمته جماعات ال�سيا من  من ا

حولها، ��قف������ت ترفع اأ�سواتها يف املحراب، 

تخت �رشيانه يف اأنحاA امل�سجد.

�انته≈، �هو يجول يف اأزقتها ��سوارعها، 

اإىل ال�ساحة التي اأقاموا فيها ن�سباً ل�ساعرهم 

�سب������ا الناWق بالعربي������ة« »ابن زيد�ن«  »االإ

�حبيبته »�الqدة بنت امل�ستكفي« Áثل امل�سهد 

، لتم�س∂  تد، يف حنو بال فيه يد ابن زيد�ن 

بيد �الqدة. �عل������≈ الن�س بيت������ان بالعربية 

 Úبها فيهما، عل≈ مثال خطابه يف البيتWخا

�سبانية تهما ترجمتهما باالإ � ،Úالتالي
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�ن������زل يف »اإ�سبيلية« بيت������اً »عربياً« جعله 

اأهل������ه نزالً تهياأ له في������ه اأن يتحرر من بع�ض 

أ  رك������ة اليومية. �را القيود يف اللبا�ض �ا

�ساح البيت ي�سع، عل≈ باب البيت، كر�سياً 

م������ن الق�ض، �يقعد يتاأمل الرائحÚ �الغادين 

يف زقاق������ه ال�سي������ق، كما يفع������ل النا�ض، اإىل 

حي������اA ال�سعبية يف �سورية. �قد  اليوم، يف االأ

 ، رفت������ه يف ال�سبا دخل������ْت �ساحبة البيت 

فاأيقظت������ه �دفعتْه اإىل اخل������ر�ج من البيت، 

مل�ساهدة موك ديني يد�ر من حول »كني�سة 

، فراأ عربة  جامع اإ�سبيلية الكبري املدينة« 

ثال لل�سيدة  يجرها ح�سان، �يف داخله������ا 

الع������ذراA، يف ح�سنه������ا Wفله������ا، �النا�ض من 

حولها يهللون لها، �ي�سري�ن معها، فيد�ر�ن 

من حول الكني�سة 
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أب������واب اجلامع الكب������رية القدÁة  أ ا �را

مركونة، يف داخله، عل≈ حائ من حيطانه، 

ندل�سيÚ »ال  أ عل������≈ اإفريزها �سع������ار االأ �قرا

كة  «. �ق������ف ينظر يف مياه ال ال اإال ا

الت������ي تتو�س������ �ساحته������ا، �ي�ستعي������د �سورة 

املقبل������Ú عل≈ الو�سوA، م������ن حولها. ��سعد 

������ة، فتملq≈ املدينة من نوافذها  qمئذنتها امللتف

، يف نهايتها، حيث كان املوؤPن  qلWاملتتابعة، �اأ

يقف، فراأ جر�ض الكني�س������ة ال�سخم يرتبqع 

فيها، �يقر´، باليد يف اأ�قات ال�سالة.  

�جد ال�ساب اإ�سبيلية مدينة مفتوحة عل≈ 

فق، Wلْقة يجري فيها نهر الوادي الكبري،  االأ

فاأدر الوج������ه يف ت�سبيه العرب لها مبدينة 

تمع فيها   Pحم�ض«، �ت�سميتها با�سمها، اإ«

رتْهم بها. �راها من  qكP� بتْهم منها qسفات قر�

ندل�ض، قبل اأن يعرف بر�سلونة.  اأجمل مدن االأ

 qلي�������ض ين�س≈ ملعباً حمل، عل≈ جدار دائري�

بني فيه، �س������وراً توؤر للفت������ العربي، منذ 

ندل�ض، �ما �اجهوا  أر�������ض االأ دخول العرب ا

فيها، عل������≈ مدار الق������ر�ن الثمانية، اإىل اأن 

خرجوا منها.

، من  qلWة« اأ������Wرنا �ن������زل فندق������اً يف »

نوافذه، عل������≈ جبلها املك�سو بالثلوج، فق�س≈ 

حمر  أيام������اً زار فيها ق�سور �سالÚW بني االأ ا

، بقعًة بقعة: قاعاتها ��ساحاتها  Aمرا ا يف 

�بركه������ا �جناتها، فراها، مث������ل اجلامع يف 

قرWبة �اإ�سبيلية، مق�س������د ال�سيا يف املدن 

�سواق  . �زار ما تبق≈، يف املدينة، من االأ الثال

ال�سوق الكبرية �اخلانات التجارية. ��سهر 

ليلة يف بيتm من بيوته������ا، اأ�سب اليوم مزاراً 

 mيق������ع يف حي متطرف ، م������ن مزارات ال�سيا

قلي������اًل عن ��ْس املدينة،  تبعد عنه �سمات 

حي������اA العربية. �اأقيم������ت يف �ساحة الدار  االأ

�سبانية امل�سهورة،  الفالمينك������و االإ رق�سات 

رياف  فاأPكرته بع�ض رق�سات الفتيات يف االأ

ال�سورية.

�م�س≈ يف ب�ساتÚ »مر�سية«، بلدة ال�ساعر 

أبو البق������اA الرندي« الذي خلqف �احدة من  »ا

اأقو ق�سائد الرثاA العربية للمدن �املمال∂، 

ندل�ض بعد  أث������رياً يف النف�ض، رث≈ فيه������ا االأ تا

الكه������ا، �ما �اجه  رناWة اخر  �سق������و• 

 ، ت�ساب �التعذي ألوان القتل �اال اأهلها من ا

W qردهم منها. �كان، �هو Á�سي يف  أي������ام  ا

اأرجائها، مثق������ل النف�ض مبا حملْت معها من 

ح������دا القريبة يف �Wنه، ت�سب يف  �سور االأ

 Aمامة �سودا ناXريه 

اأمر �اح������د راجع نف�سه في������ه، بعد هذه 

قدام عل≈ الطواف  الزيارة الطويلة، ه������و االإ

������ل بينها �حيداً يحدq نف�سه  qبالبالد، �التنق

اإح�سا�س������اً  �ازداد  اأح������د.  ي�سمع������ه  اأن  د�ن 

اجة اإىل من  بالوح������دة يف مواقف اأح�ضq با

ي�سمعه فيها. 
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، اإP كانت  �رشة يف حل فلم������ا عاد، اإىل االأ

�سي فيه������ا عطلة ال�سيف، �جد  ما تزال 

ن�ض بعد الوح�سة الطويلة. �لكنه ما  فيه������ا االأ

كاد ي�سرتي فيها، حت≈ دعي اإىل �سدq الرحال، 

�رشة هذه املرة، اإىل زيارة بيت املقد�ض،  مع االأ

�ما تتا زيارته من املدن الفل�سطينية.

فلما �W������ اأر�ض القد�������ض، ��سلت اإىل 

ْ اجلدار  �سداA البعيدة، ع �سمعه بع�������ض االأ

الغليß الذي اأقيم ب������Ú »القد�ض ال�رشقية«، 

حيث يقف������ون، �»القد�ض الغربي������ة«. �كانت 

�ه������ا، يف Wريقهم اإىل  �س������واق الت������ي ع االأ

ق�س������≈، حافل������ة، اإىل اأن  �قفوا  امل�سج������د االأ

أم������ام جدران������ه، قب������ل اأن يدخل������وا �ساحته  ا

الوا�سعة، �ي�سعد�ا الدرج اإىل قبqة ال�سخرة. 

ل∂ نف�سها  �ال�ساب كتلة ملتهب������ة، ال تكاد 

أتْه م������ن اأخبار  �ه������ي ت�سرتجع م������ا كانت قرا

�سال الدين، حÚ اأقبل يك�سف الغطاA عن 

طوها، ليحولوا  �كان الفر‚ة  ال�سخ������رة 

ائم  ب������Ú ع�ساكرهم �اقتطا´ قط������عm منها 

، �يغ�سلها �هو يبكي نف�سهم الأ

�دخ������ل م�سج������د ال�سخرة، حي������ث �سل≈ 

خليفة امل�سلمÚ »عمر بن اخلطاب«، قبل اأن 

رم، فيقف اأمام املن  يهب الدرج �يدخل ا

�ىل  ألقيت خطبة اجلمعة االأ التاريخي الذي ا

منه، بعد التحرير، بح�س������ور �سال الدين 

�يكاد يغي اليوم ع������ن نف�سه، �هو ي�ستعيد 

�سورته اجلليلة �نهايته الفاجعة، فقد نه�ض 

له التاري كله من �سباته 

م، �دخل������وا »املغارة«  ث������م زار�ا بي������ت 

فتاأمل������وا »امل������ْز�د« الذي �س������مq ج�سد ال�سيد 

. �دخلوا كني�سة القيامة، فك�سف لهم  امل�سي

. �دخلوا  ط������اA الق الف������ار اأح������د كهنتها 

امل�سجد الذي �سل≈ في������ه عمر بن اخلطاب 

أي�س������اً. �م�س������وا يف »Wريق الع������ذاب«، اإىل  ا

»اجللجل������ة«. ثم انته������وا اإىل زي������ارة نابل�ض، 

 ، قدري �اإبراهيم �فد� مدينة ال Wوقان 

فطعم������وا من حال�تها، �م�س������وا يف �سارعها 

املمت������د اإىل نهايته. ��سب ال�س������اب مع ابنته 

ال�سغرية، يف مياه البحر امليت.

 ≈qم������ا ي������زال ال�س������اب، اإىل الي������وم، يتمل

ا خلqف������ْت هذه الزيارة  �س������وراً ي�ستعيدها 

 Aفي������ه. ��سحي اأن ال�سف������ر كتاب حي ت�سي

، �تقر�ؤه النف�ض  حر�فه بع�ض عتمات التاري

مبجموعه������ا ح�ساً �فك������راً �عاWفة �خياالً. 

ن�سان فيه يحيا  ��سحي اأن بع�ض ما يلقاه االإ

مع������ه، اإىل نهاية العمر، �س������كاًل �لوناً �معنً≈ 

أبعاد زمنه اإىل حي������ث يكون الوجود  تتع������دq ا

كاًل حيqاً ‹تمعاً فيه. 

` 3 ` 
ع������اد ال�ساب بعد ه������ذا ال�سيف املمتل 

�رشة، اإىل بيتهم  �سفار، اإىل دم�سق �معه االأ
باالأ

فغا ما  �ست������اP االأ يف ح������ي املهاجرين، �االأ

1966 يكاد  أ�������ض الق�سم. �الع������ام  يزال يرا



لة �jöعة Y∏ العا WEا

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  22010

عوام الثالثة  Á�سي عل������≈ نحو ما م�ست االأ

 Pستا� ال�سابقة، لوال خ������الف �سببه موقف لالأ

 Aفغا �قفه من ال�ساب، اتهمه فيه باإخفا االأ

بع�������ض املعلوم������ات عنه. �تع������اىل فيه �سوت 

أنكره، بعدها، عل≈ نف�سه،  ال�ساب عل≈ نحوm ا

�ما ي������زال ينكره اإىل الي������وم، �يذكر معه اأن 

�سديقه اأحمد رات النفا �سحبه يومها اإىل 

منزله ليخف������ف عنه بع�ض ما كان يعا من 

حدة الندم. �قد بات ليله موؤرقاً ال يعرف ما 

يفعل، فقد كان يح�ضq اأن ما ياأخذه عل≈ نف�سه 

فغا  أ�ستاPه االأ اأ�سعاف ما اأخذه عل≈ ا

 ، أف������اق �جد نف�سه، عن������د ال�سبا فلما ا

 ، م�سرتيحاً لفك������رة االنتقال اإىل جامعة حل

أن�سئت يف جامعتها،  �كان������ت كلية االداب قد ا

�سرت«.  ي االأ أ�سه������ا ابن عمته الدكتور »�س �را

فغا  �ست������اP االأ �لكن������ه فوج������ برف�������ض االأ

أ�سا�سه������ا. فلما اأخذ  يراجعه يف  للفكرة من ا

مر �يبدي �يعيد فيه، �جده يفكر يف من  االأ

�سيخلفه يف رئا�سة الق�سم، �يف من يقف منه، 

، موقف القادر عل������≈ املراجعة يف  حين������ذا

مور التي ال ي�س ال�سكوت عنها االأ

ث������م بل������ ال�ساب، بع������د اأن انط������و اأمر 

، نباأ تر�سيحه، با�سم  االنتقال اإىل جامعة حل

، يف احتفال جامعة  جامع������ة دم�سق، لي�سار

أملانية، مبر�ر ع�رش �سنوات عل≈  »هال������ه« يف ا

أملانية »بر�كلمان«. �فاة كبري م�ست�رشقي ا

أملانية ال�رشقية، ع�رشة  اأم�س≈ ال�ساب، يف ا

أيام، زار خاللها برل������Ú »ال�رشقية«. ��قف  ا

 Úالعا�سمت« Úعل≈ اجلدار ال������ذي يف�سل ب

ملانيتÚ« ال�رشقي������ة �الغربية. �ح�رش، يف  االأ

جامعة »هاله«، بع�ض در��������ض العربية التي 

، يف  أ يتلقاه������ا Wلبة اال�ست�رشاق فيه������ا. �را

رب  مدينة »دري�س������دن«، بع�ض ما خلqفت ا

أبنيتها،  العاملية الثانية، من خراب، يف بع�ض ا

أليمة تظل �ساخ�سة يف عيون اأهلها  Pكر ا

�كان، يف اأع�ساA الوفد القادم من �سورية، 

ثاًل ملجمع  �ست������اP »عمر ر�سا كحال������ة«،  االأ

اللغة العربي������ة يف دم�سق، فوجد فيه ال�ساب 

زمياًل يفيد من معرفته الوا�سعة بكت الرتا 

يف املكتبة العربية، فزار معه املكتبة العامة، 

أ�سماA املخطوWات العربية  أ عليه ا �اأخذ يقرا

تفß بها يف خزائنها، فوقفه، منها،  التي 

عن������د كتاب »ال�سجل املعلq������ق«، �ن�س له باأن 

، فطل ال�ساب  ميكر�فيلم يطل �سورة له 

أ بع�ض  ال�سورة، بعد اأن نظر يف الكتاب، �قرا

تعليقات بر�كلمان عل≈ حوا�سيه.

�يعود ال�ساب بذاكرته اليوم اإىل ال�ساعات 

أملانية ال�رشقية، يف  الغني������ة التي اأم�ساها يف ا

�سحبة اأع�ساA الوف������ود العربية، �كان فيهم 

ثل جلامعة  الدكت������ور »اإبراهيم مدك������ور« �

زه������ر، لفتت عمامت������ه �قفطان������ه اأنظار  االأ

ملان، فالحقوه بها حيثما توجهت الوفود.  االأ
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مل بع�ض  ، اإىل اأماكن  �قد دعيْت، يومذا

Pكريات العهد الن������ازي، كالقاعة التي �قف 

هتل������ر فيها خطيباً، قب������ل اأن يتوىل النازيون 

كم. ا

ث������م ملا عاد ال�ساب اإىل جامعته يف دم�سق 

أثار اجلدل، له �سلة باملوافقة  ج������د اأمر اخر ا

عل≈ تعيÚ الدكتورة »عزيزة مريدن« العائدة 

م������ن م�رش، يف الق�سم، بعد اأن اأنهت درا�ستها 

فيها، �ح�سلت عل≈ درجة الدكتوراه، للتدري�ض 

يف الق�س������م. �كان ال�ساب لقيها يف م�رش، يف 

معه������د الدرا�سات، �كانت ت�سبقه، يف جامعة 

أ� �سنتÚ. قب������ل اأن توفد اإىل  دم�س������ق، �سن������ة ا

املعه������د، �تنوي اأن تتابع، م������ن بعد، درا�ستها 

يف م�رش.

فغا  �ستاP االأ أنه نقل اإىل االأ يذكر ال�ساب ا

أيه فيها، �موافقته عل≈ تعيينها حÚ تعر�ض  را

 Pستا� اأ�راقها يف ‹ل�������ض الق�سم. �لك������ن االأ

فغا امتنع عن املوافق������ة، �د�ضq اأ�راقها  االأ

ادر الق�سم، �اأحيل  يف درج مكتب������ه، اإىل اأن 

عل≈ التقاعد

1967 ا�ستقبل  �اأقبل بعدها عام جديد 

�ل، �لكنه حمل، مع هذا  فيه ال�ساب �لده االأ

د ال�سعيد، م������رارة الهزÁة التي حلت  ا

، �احتلت مناWق  باجليو�ض العربية يومذا

�ا�سعة من م�رش ��سورية، ف�ساًل عل≈ احتالل 

ر�ض الفل�سطينية، بعد �قو´  م������ا تبق≈ من االأ

. 1948 التق�سيم عام 

ياة يف نف�ض  ك�������رشت الهزÁة اإيق������ا´ ا

ال�ساب كما ك�رشته يف نفو�ض كثري من النا�ض، 

�سياA من حوله.  أ�رثته اإح�سا�ساً باختالل االأ �ا

كان يوؤث������ر اأحيان������اً اأن يقط������ع الطري������ق اإىل 

اجلامعة ما�سي������اً، ليخفف قلياًل من �سغو• 

اإح�سا�س������ه بالفجيعة، قب������ل اأن يواجه Wالبه 

 1968 يام، من عام  ، يف تل∂ االأ بها. �كت

مقالت������ه »املن������ ال�ساحر«، �ا�ستق������و فيها، 

عل≈ مواق������ف ال�سعف اأمامهم، بالرجو´ اإىل 

. التاري �هو عل≈ املن

 ، ، من ناحية اأخر فغا �ستاP االأ �اأخذ االأ

حالت������ه اإىل التقاعد. �اختري ال�ساب  يتهياأ الإ

q ترفيعه فيه اإىل  أن  لياأخذ مكان������ه، بع������د ا

 Aامل�ساعد. �كان بع�ض اأع�سا Pستا� مرتبة االأ

الق�س������م اأعري، من قبْ������ل، اإىل اجلزائر، �تهياأ 

الدكتور �سكري في�سل للحاق بهم.

يذكر ال�س������اب اليوم ال�ساع������ة التي اأخذ 

فغا يهي������ نف�سه ملغادرة  �ستاP االأ فيه������ا االأ

الق�سم، فجمعه، �قال له، فيما قال: 

������ا ال تر�س≈ عنه.   ق������د ياأتي∂ كثري 

فاحر�ض، حÚ ياأتي������∂، عل≈ اأن   تفت درج 

املكت������ �تودعه فيه. ث������م ال ت�ساأل عنه، من 

بعد

 Pستا� Pك������ر ال�ساب ه������ذه الو�سي������ة، �االأ

فغا ما يزال بعد يف الق�سم، فعقد جل�سة  االأ

بح�سوره، �اأخ������رج اأ�راق الدكت������ورة عزيزة 
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أل������ة  قبولها  مري������دن من ال������درج �Wر م�سا

يف الق�س������م. �افق م������ن كان يف املجل�ض، من 

فغا ال�سمت،  �ست������اP االأ ع�ساA، �لزم االأ االأ

تنعاً عن الت�سويت 

�لك������ن ال�ساب  يك������ن يه������و املنا�س 

������وqل اهتمامه اإىل ق�سايا  دارية، يراها  االإ

جانبي������ة ال يح������ الدخ������ول يف �رشاديبه������ا. 

�كان الدكتور »�ساكر الفحام« اختري لرئا�سة 

اجلامع������ة. فاأخذ ال�ساب ي������ز�ره يف كل �سهر 

أم������ره، �ي�ساأله اأن يعف≈ من  مرة، ي�سكو اإليه ا

اإدارة الق�سم، حت≈ اأعج������زه �اأ�سجره. �كان 

 . يف كل مرة، ي�ساأله ال�س

أل������ه اأن يعف≈  فا�ستدع������اه م������رة اإليه، ��سا

« من ال�سهر عل≈  �ستاP »اأحمد رات النفا االأ

مكتبة الق�س������م، يف القاعة الت������ي خ�س�ست 

لها، �اإر�ساد الطلب������ة اإىل ما ينفعهم منها يف 

بحوثهم اجلامعية. �قال له: 

 Pستا� q �سكو تق������ول: اإن االأ  ��سلت اإ

�ساتذة  رات������ رم≈ يف قاعة املكتب������ة اأحد االأ

أر اأن ينتقل  ، يف �جه������ه. �ا برزم������ة الكت������

�ستاP رات من قاعة املكتبة االأ

 Pستا� ري اأن يرج������و االأ � يج������د ال�ساب 

رفة الق�سم.  رات������ االنتقال اإىل جواره، يف 

�قال له �هو يرا�سيه: 

 اأخ������ي ك������ن اإىل جانب������ي، ان�������ض ب∂، 

q
أ�ست�سري يف بع�ض ما يعر�ض علي �ا

، ما كان �قع،  �ستاP رات ثم ��سل اإىل االأ

حيان،  عل������≈ حقيقته. ف������كان، يف بع�������ض االأ

 ، يتطل������ع يف �جه ال�ساب، �قد نفخه الغ�س

فيقول له: 

 عل������≈ يدي������∂، تلقيت اإح������د اأخبث 

اإهانتÚ يف حياتي

❁    ❁    ❁

�ا�ستج������اب رئي�������ض اجلامع������ة، الدكتور 

مر لل�س������اب، فهتف اإليه، يف  �ساك������ر، اخر االأ

1969 يقول:  يام، من عام  �سبا اأحد االأ

، فقد �افق ‹ل�ض   ان ل������∂ اأن ت�سرتي

اجلامع������ة عل������≈ اإعارت∂ للعم������ل يف جامعة 

�ه������ران باجلزائر، ابت������داA م������ن اأ�ل العام 

 Aًالدرا�سي، فل∂ اأن تنف������∂ عن عمل∂ ابتدا

من هذا التاري

¥µ
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أبو عامر اأحمد بن  1035 م، هو ا 992  ������� ������� � ������ه������ه 426 382  
1
ديديْد يهيه هن �سهن �س ن �س������ن �س������ ������ب������ب ا

 ،Úالغطفاني Úسجعي� د يد يْد االأ يهيه هىل بني �سهىل بني �س إد، ينتمي اإد، ينتمي اإ د، ينتمي ايد، ينتمي ايْ يهيه هحمد بن �سهحمد بن �س عبد املل∂ بن اأ

ور بن اسور بن اسور بن اأبي  سملن�سملن� اج ا ه ا qض، �ال������ض، �ال������ض، �ال ������ندل�������ندل� امية يف سامية يف سامية يف االأ س مكانة �س مكانة � ًلًيا Pليا Pلًيا Pا وه �������وه �������وه �ا ������ب������ب أ كان ا

ندل�ض مدة Wويلة. عامر عل≈ �رشقي االأ

ا من با من ًبا من  وP م������وP م������وP مقروP مقروP مقربقربقر ن≈ �نف ن≈ �نف������ يف بيت جاه � ������ يف بيت جاه � أ اة، �ن�ساة، �ن�سا ة، �ن�س������ة، �ن�س������ ������د يف قرWب������د يف قرWب د يف قرWبيد يف قرWبيْ يهيه هن �سهن �س ن �س������ن �س������ ������ب������ب د ������د ������د ا ������ل������ل ل�ل�

ا يما يًما  يمسيمس س ��س �� سالا، �ف�سالا، �ف�ساًل عن Pل∂ كان جمياًل ا، �ف� مرتفا، �ف� مرتًف دلال مدلال مدلاًل هتهته ترشترش رش�رش� ور �اسور �اسور �اأ سملن�سملن� ������اج������اج ������ ������ ا ا

.…Qƒد �سbاfو jOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁

ò

 ™HGƒàdG ádسا�Q ‘ áيÑFاé©dG

fدd�س« C’G س«¡يد�dدf C’G س«س¡يد�dدf C’G يد¡ T نH»س�dدf C’G يد¡ T نH»س�dدf C’G س«¡يد�dدf C’G س«س¡يد�dدf C’G يد¡ T نH»س�dدf C’G س«س¡يد�dدf C’G يد¡ ’ ™HGوõdGو

❁
CGG .O .Oحمد dG …Rƒa¡يحمد dG …Rƒa¡ي
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نه  دب الأ PكياPكياPكيا معتدا بنف�س������ه، فاأقبل عل≈ االأ

هوائه �ميوله،  ا������ا������ا الأ ً ف�سيًح������ ف�سيح������ ف�سيًح ا�جد في������ه ميدانا�جد في������ه ميداًنا

اهر بهماهر بهما منذ  هر بهمتهر بهمت تستس سا، ا�سا، ا� ً ا، ا�ا �ن ا، ا�ا �ن ا �نعرا �نعًر عرسعرس سنه �سنه � ال به ل�سال به ل�سا اف�ساف�سا

اباباب  بسبس سعده عل≈ Pل∂ الفرا �ال�سعده عل≈ Pل∂ الفرا �ال� اعته، ��ساعته، ��سا ايفايفا

ًئًعائعائًعا يف  سان �سان �سا اره من اللهو الذي كاره من اللهو الذي كا اكثاكثا اA �اإ إ�ال � Aا إ�ال

ا منعه  اساسً سي�سي� أ ، �لكن ما تق������دم ا ، �لكن مانذا انذا قرWب������ة ا

س يف من�س يف من� الوزارة �يف س الوزارة �يف س الوزارة �يف  من اأن ي�ستمر Wوياًل

أ�سندت اإليه  ا من الوXا من الوXائف املهمة التي ا اريهاريها

اناًنا ا������ق ليكون فنا������ق ليكون فنqا ������ق ليكون فنل������ق ليكون فنل ل خل خ ااا إ، �اإ إ، � اخل������ق لهاخل������ق لها ن������ه  يخل������ق لهن������ه  يخل������ق لهن������ه  ي الأ

ا�لية مهما�لية مهما �لية مهمو�لية مهموؤ وة م�سوة م�س qة م�سية م�سي أ اديباديًبا متحرًرا من ا أ ا عرا عًرا ا سا�سا�سا

������ه هذا جيناته  ������ه هذا جيناعده يف نبو اعده يف نبو ان������ت، �قد �سان������ت، �قد �سا اكاكا

ه بي������ه �عمه بي������ه �عمه  أ ا أب������وه �ج������ده �جد الوراثي������ة، فا

ساجودهم �ساجودهم �ساعرية  أ ان كان كان هو ا إعراA، �اإ � ،Aإعرا عراA، �سعراA، �س سخوه �سخوه � �اأ

هرة.سهرة.سهرة. س��سعهم �س��سعهم � أ بهم قريحة �سبهم قريحة �سبهم قريحة �ا سخ�سخ� �اأ

عره الذي سعره الذي سعره الذي  س يف �س يف � ا������ا������ا ������ح������ًح حسحس س�قد ب������دا Pل∂ �ا�س�قد ب������دا Pل∂ �ا�

ف اخلمرة �اللهو سف اخلمرة �اللهو سف اخلمرة �اللهو  سك فيه م������ن الفخر ���سك فيه م������ن الفخر ��� أ ا

امل �التفكر بعدمامل �التفكر بعدما ا�املجون �الهجا�املجون �الهجاA ث������م التاأ

ارف������ت حيارف������ت حياته عل≈  ساثرت علي������ه العلل ��ساثرت علي������ه العلل ��سا اتكاتكا

ه الذي ‚د  ا يف ن اساسً سي�سي� أ االغر�ب، كماالغر�ب، كما ب������دا ا

ً رائًعا رائعا رائًعا �نقًدا  ايايا يسيس س�س� �س�س س ق�س ق� ا �فنا �فنا ا عجا عجائبيائبيائبيا االفيه خياالفيه خياالً

ة  qاا من العبقرياا من العبقريات الفذ ً يجعله �احًد يجعله �احًد ا ا  ا  اPعاPًعا ال

ا اساسً سي�سي� أ املي املي ا ادب العرب������ي �العادب العرب������ي �العا عل������≈ م�ستو االأ

ا مبا مبالغة. البالبال

ا فيه������ا فيه������ا من لهو  ات������ه هذه �مات������ه هذه �ما ان حيان حيا أ ا ������دي������ديْ������د يبيب

اأجهد به نف�سه يف النظم  ا��رشاب �ترف �ما��رشاب �ترف �ما

 Pًثرًيا �سلبيثريا �سلبيثرًيا �سلبياا �سلبياا �سلبيا، اإ
أ حته تاسحته تاسحته تا سرت عل≈ �سرت عل≈ � qرت عل≈ �ثرت عل≈ �ث �التاأليف اأ

اعتل يف نهاية عمره الق�سري ب�سع �سنÚ، ثم 

�جا´ حت≈  اأ�سي بالفال �تكاثرت عليه االأ

أن������ه تذكر ق�ساA ا  أ��س������∂ اأن ينتحر لوال ا ا

تعاىل �عدله فر�سي، قال: 

É¡∏Ñf  Üó fCGh  »°ùØf  ∏Y  ƒ fCG

É¡∏àb  â©eRCG  AG qö†dG  ‘  É fCG  GPEG

mádÉM  π c  ‘  G  AÉ°†b  â«°VQ

É¡dóY â æ q≤ « J  É eÉ MCGh  » ∏ Y

ا قبيل �فاته: أي�سً كما قال ا

»J qóe ∫ƒW øe â«æaCG Ée â∏eCÉJ

ô XÉ f  á ª ∏ c  ’EG  √QCG  º ∏ a

»J qòd ∫ƒW øe âcQOCG Ée â∏ q°üMh

 ö SÉ N  á≤Ø°üc  ’EG  ¬ Ø dCG  º ∏ a

ه هذه  ������ا اأ��س≈ به اأن يكت عل≈ ق �

بيات: االأ

É æ ∏ WCG ó ≤ a º b » Ñ MÉ ° U É j

?Oƒ g ó ŸG ∫ƒ W ø fCG

É ¡ æ e  ƒ ≤ f  ø d   ∫É ≤ a

ó « © ° ü dG  É æ bƒ a  ø e GO  É e

É fƒ ¡ d má ∏ « d º c ô cò J

 ó « Y  ¿É e dGh  É ¡ ∏ X  ‘

É æ « ∏ Y ª g mQhö S º ch

 Oƒ  Iô K á HÉ ° S

° † ≤ J ø j ⁄ ¿CÉ c  π c

ó « à Y ö VÉ M ¬ eƒ ° Th
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ß « Ø M Ö JÉ c ¬ ∏ ° ü M

ó « ¡ ° T OÉ ° U ¬ ª ° Vh

É æ à Ñ æ J  ¿EG  É æ ∏ jh  É j

ó jó ° T ¬ ° û £ H ø e á ª MQ

¤ƒ e  â fCÉ a  Gƒ Ø Y  ÜQ  É j

ó « Ñ © dG  ô eCG  ‘  ö ü b

تر اب������ن �سهيْ������د كثرًيا م������ن الق�سائد 

دب مثل الذخرية  تْها كت االأ qعات �سم qاملقط�

أه������ل اجلزيرة �يتيم������ة الدهر  يف fiا�س������ن ا

�سارل بال  ريهما، �قد جم������ع امل�ست�رشق  �

أ�سعاره يف ديوان م�ستقل، كما ‚د له بع�ض  ا

ك�سف ال������د �اإي�سا  دبية مثل  الكت������ االأ

ر�سالة التوابع  حانوت عط������ار � ال�س������∂ �

ا �سجرة الفكاهة،  أي�سً �الز�ابع التي �سماها ا

خرية هي مو�سو´ بحثنا هذا. �االأ

د اب������ن �سهيْ������د يف ر�سال������ة التوابع 

�الز�ابع عن رحلة عجائبية خيالية اإىل بالد 

، �كم كنا نتمن≈  رائ اجلنq �ما فيها م������ن 

أنها ق������د ��سلت اإلينا كامل������ة، لكنqا اأمام  ل������و ا

م Pل∂  دب، �لكن ر كن������ز عظيم من كنوز االأ

ف������اإن ما ��سل اإلينا منه������ا يدل عل≈ مكانتها 

بداعي������ة العظيمة، �هذا الوا�سل منها قد  االإ

ه بÚ دفتيه، فيما �سم، كتاب الذخرية يف  qسم�

fiا�سن اأهل اجلزيرة البن ب�سام ال�سنرتيني. 

كما Wبعت دار �سادر يف بري�ت عام 1967ما 

بقي من الر�سالة م�ستقاًل �حده بعناية بطر�ض 

الب�ستا �تقدÁه.

�لع������ل من املفيد اأن نعلم اأن التوابع جمع 

يت بذل∂  qة، ��سمqيqاأ� اجلن 
q
تابعة، اأي اجلنq������ي

. �الز�ابع  أينما Pه������ ن�سان ا نها تتب������ع االإ الأ

أ� لرئي�ض من  جمع ز�بعة، �هو ا�سم ل�سيطان ا

. qاجلن Aر�ؤ�سا

�قد ق������ام ابن �سهيْ������د برحلته العجائبية 

ري  ه������ذه مع تابعه اجلني، �ا�سمه زهري بن 

اإىل �ادي اجلن بعدم������ا تعارفا، �من ال�سائع 

أدي �سيطاًنا  منذ اجلاهلية اأن لكل �ساعر �ا

أدب������ه، ثم Wل ابن  اأ� جني������ا يلهم������ه �سعره �ا

�سهيْ������د من تابعه اأن ي�سحبه اإىل بالد اجلن، 

فا�ستاأPن اجلني رئي�س������ه، ثم Wارا مًعا عل≈ 

Xه������ر جواد عجي اإىل بالد اجلن اإىل توابع 

ال�سعراA، فقابال توابع امرئ القي�ض �Wرفة 

������ام �البحرتي �اأبي نوا�ض  q أبي  بن العبد �ا

أ�سعارهم  ريه������م، ��سمع منه������م ا �املتنب������ي �

أن�سدهم، فاأجاز�ه معرتفÚ بف�سله �تفوقه  �ا

أيا  دباA، فرا عليهم، ث������م انتقال اإىل تواب������ع االأ

ميد الكات �اجلاحß �بديع  توابع عبد ا

ريهم، �لق������د ات�سمت  الزمان الهم������ذا �

اللقاAات مع توابع ال�سع������راA �توابع الكتاب 

حيان  دة يف كثري من االأ ب�سيA من ال�سدة �ا

أنه������م، يف نهاية املطاف، اعرتفوا بف�سله  اإال ا
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��سبقه لهم �اأجاز�ه، كما �سكا اإىل 

املهم  بع�سه������م اأمر ح�س������اده �

عليه.

ثم انتقال اإىل ‹ل�ض اأدبي للجن، 

أبياًتا من ال�سعر، منها  تدا�لوا فيه ا

، فا�سرت فيه ابن  للنابغة الذبيا

�سهيْد �اأدىل بدل������وه فظهر ف�سله 

�تفوقه عليهم.

أراد اب������ن �سهيْ������د اأن  �اأخ������رًيا ا

لواA اأج������واA النقد  يخفف م������ن 

�حدتها، فانتقل مع تابعه اإىل ‹ل�ض 

مري اجلن �بغالهم، ��سمع لبغل 

مار fi ما قااله من  عا�س������ق �

 2
. �سعر يف التغزل �ا

اإلينا  �هكذا ينتهي م������ا ��سل 

من ر�سالة التوابع �الز�ابع، �لو ��سلت اإلينا 

كاملة لكان يف Pل∂ خري عميم. 

�ال ن�ستطيع يف هذه العجالة اأن ن�ستعر�ض 

الر�سالة كاملة، لذل∂ �سنكتفي بالوقوف عل≈ 

�ل مع اجلني  بع�سها، مثل لقاA ابن �سهيْد االأ

ري الذي كان بع������د اأن اأر عل≈  زه������ري بن 

 qاب������ن �سهيْ������د القول � يعد ي�ستطي������ع اأن يتم

أبعده عنه املوت  ق�سيدة يف رثاA حبي������ له ا

أثناA فتور العالقة بينهما، �مطلعها: يف ا

Qhó G » Ñ H É ª ◊G q¤ƒ J

 ô jô ¨ dG ∫G ¨ dÉ H Oô dG RÉ ah

 mا فار�������ض بباب املجل�������ض عل≈ فر�ضPفاإ

اأدهم، قد اتكاأ عل≈ رfiه، ��سا به: اأعجزاً 

أبي∂،  ن�ض، فقال اب������ن �سهيْد: ال �ا يا فت≈ االإ

ن�سان، فقال له:  للكالم اأحيان، �هذا �ساأن االإ

قل بعده:

º«©æ ∏ d à Ø dG ∫Ó e π ª c

 Qhö ù dG  ∫É Mh  ¬ « a  GO  GPEG

فاأثبت ابن �سهيْد اإجازته، �قال له: باأبي 

ري من  أن������ا زهري بن  أن������ت من اأنت قال: ا ا

أ�سجع اجل������ن، اأي اأن ا�سم قبيلته اجلنية هو  ا

ن�سية، �كاأن  نف�������ض ا�سم قبيلة ابن �سهيْ������د االإ
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ن�������ض �ما فيه �عا  ثم������ة تناXًرا بÚ عا االإ

اجل������ن �موجودات������ه، فقال اب������ن �سهيْد: �ما 

ر  فقال اجلنqي:  qالذي ح������دا اإىل الت�سو

بة يف ا�سطفائ∂، فقال ابن  هًو في∂، �ر

.. ثم  أيها الوج������ه الو�سا �سهيْ������د: اأهاًل ب∂ ا

ادث������ا حيناً، �قب������ل اأن يفرتقا قال اجلني 

البن �سهيْد: مت������≈ �سئت ا�ستح�ساري فاأن�سْد 

بيات:  هذه االأ

¬ qfCG q Y É j  Ö ◊G gR ¤Gh

É gÉ JCG  äGô cGò dG  ¬ Jô cP  GPEG

ÉgôcòH Éeƒj  √Gƒ a C’G  äô L GPEG

É gÉ a  π Ñ bCG  q CG   π « î j

äCÉf  ¿EGh  øjôcGòdG  QÉ jO  °ûZCÉa

ÉgGƒ¡d ƒ g QGO ø e QÉ LCG

ده������م نحو جدار  ث������م �ث بح�سان������ه االأ

3
اب عن النظر. الغرفة، فدخل فيه �

�ا�ستم������رت ال�سحب������ة بينهم������ا �تاأكqدت، 

أب������ي بكر يحي≈  �ق������د ��سف Pل∂ ل�سديقه ا

أبا بكر  مت≈  : �كنت  ا
5
 قائاًل

4
بن ح������زم

أ� انقطع ب������ي م�سل∂، اأ� خانني  اأر علي، ا

بي������ات فيمثل  �ساحبي،  أن�سد االأ أ�سلوب، ا ا

، �اأدر بقريحتي ما  ������ أر فاأ�س������ري اإىل ما ا

، �تاأكدت �سحبتن������ا، �جرت ق�س�ض  اأWل������

ها، لكني  ل������وال اأن يطول الكتاب لذكرت اأك

Pاكر بع�سها.

�لكن ابن �سهيْد  يْكفه Pل∂ من اجلني، 

������ا Wل من������ه اأن ياأخ������ذه يف رحلة اإىل  �اإ

ب������الد اجلن ليجتمع بتوابع ال�سعراA �الكتاب 

دب، فقال له: حت≈  ال�سابق������Ú يف الزمن �االأ

أ�ست������اأPن �سيخن������ا، �Wار عنه ث������م عاد كلم  ا

بالب�رش، �قد اأPن ل������ه، فقال: حل عل≈ م 

اجلواد......

أنباA ه������ذه الرحلة من  �لن�سمْع بع�������ض ا

اأي  : ��سار بن������ا 
6
اب������ن �سهيْ������د الذي ق������ال

 فاجلو، 
7
اجل������واد كالطائر يجتاب اجل������و

 فال������د�، حت≈ التمحت اأر�ًسا 
8
�يقطع الد�

 ´ qال كاأر�سنا، ��سارفت ج������وا ال كجونا، متفر

: حللت اأر�ض  ال�سجر، عطر الزهر، فقال 

أ  ، فبمن تري������د اأن نبدا
9
أبا عام������ر اجل������نq ا

 اأ�ىل بالتقدمي، لكنqي اإىل 
10

Aقلت: اخلطب������ا

أ�سوق. قال: فمن تريد منهم قلت:  ال�سعراA ا

 mساح امرئ القي�ض، فاأمال العنان اإىل �اد�

 q أ�سجاره، �ترت �دية، Pي د� تتك�رش ا من االأ

 11
: يا عتيبة بن نوفل، ب�سْق اأWياره، ف�سا

، اإالq ما 
12

اللو فحْومل، �ي������وم دارة جلْجل

 ، أن�سدتنا من �سعر عر�ست علينا �جه∂، �ا

، �عرفتنا كيف اإجازت∂ 
q
ن�سي ��سمعت من االإ

له. فظهر لنا فار�ض عل≈ فر�ض �سقراA كاأنها 

، فق������ال: حيqا ا ي������ا زهري، �حيqا  تلته������

 qي
�ساحب∂، اأهذا فتاهم قلت : هو هذا، �اأ

أن�سد، فقلت:  : ا جم������رةm يا عتيب������ة فق������ال 

ن�ساد، فتطام Wرفه، �اهتز  ال�سيد اأ�ىل باالإ
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 ��رشبها 
13

Aعْطف������ه، �قب�ض عنان ال�سق������را

 Wوالً عنqا، �كر 
14

ْ�رش بال�سو•، ف�سم������ْت 

 
16

 هازا لها، ثم ركزها
15

فا�ستقبلنا بال�سعدة

�جعل ين�سد:

...
17

GöübCG ¿Éc Éeó©H ƒ°T ∂d Éª°S

أن�سد، فهممت  : ا حت������≈ اأكملها، ثم قال 

، ث������م ا�ست������دت ق������و نف�سي 
18

يْ�س������ة با

أن�سدت: �ا

 ...
19

QhOCGh ª«∏°S øe m¿É¨e ¬à °T

: حت≈ انتهيت فيها اإىل قو

É¡°SCGQ ô£dG Qój ’ máÑb øeh

Qó à a É Ñ °üdG jQ É ¡ H ∫ J

√ô H  ¢TÉL  ób  π«∏dGh  É¡àØ∏ J

qö ù à J ¬ LGƒ eCG â ∏ © L ó bh

m °SÉØ°S hP ¢†«HCG »æ°†M â  øeh

20
ôª°SCG G ádÉ q°ùY øe dG ‘h

É©aÉj âæc ¿ód øe ÉÑMÉ°U Éªg

Ì©j M àØdG
 21

óL øe ¿Ó«≤e

æŸG ¬H ≤°ùJ óª¨dG ‘ ∫hóL Gòa

 ôª «a æ j dG ‘ ø°üZ GPh

 ْ لني عتيبة ثم قال: اPه qم
ا انتهيت تاأ qفلم

اب عنا. فقد اأجزت∂، �

ثم قال له زهري: م������ن تريد بعد فقال: 

أريد تاب������ع Wرفة بن العبد، ف�سارا اإليه �اإىل  ا

ريه من �سياÚW كبار ال�سعراA، ف�سمع منهم 

أ�سمعهم. �ا

 ÚWثم انتقل اب������ن �سهيْد �تابعه اإىل �سيا

:
22

الكتqاب �قد ��سف لنا Pل∂ بقوله

قال  زه������ري: من تريد بع������ده فقلت: 

مْل بي اإىل اخلطباA، فقد ق�سيت �Wراً من 

ال�سعراA، فرك�سنا حيًن������ا WاعنÚ يف مطلع 

ال�سم�ض، �لقينا فار�ًسا اأ�رش اإىل زهري، �ا‚ز´ 

عنا، فقال  زهري: جمعْت ل∂ خطباA اجلن 

مب������رج دهمان، �بيننا �بينهم فر�سخان، فقد 

كفيت العناA اإليه������م عل≈ انفرادهم، قلت:  

Pا قال: للفْرق ب������Ú كالمÚ اختلف فيه 

 mا بنادPفتيان اجل������ن، �انتهينا اإىل املرج ف������اإ

عظيم، ق������د جمع كل زعي������م، ف�سا زهري: 

أ�سار�ا  ال�س������الم عل≈ فر�سان الكالم، فرد�ا �ا

بالن������ز�ل، فاأفرجوا حت������≈ �رشنا مركز هالة 

‹ل�سه������م، �الكل منهم ناXر اإىل �سي اأ�سلع، 

أ�سه قلن�سوة  جاحß الع������Ú اليمن≈، عل������≈ را

بي�ساW Aويل������ة، فقلت �رشا لزهري: من Pل∂ 

قال: عتبة بن اأرقم �ساح اجلاحß، �كنيته 

بتي  أب������و عتيبة، قل������ت: باأبي ه������و لي�ض ر ا

مي������د، قال  ري �ساح������ عبد ا �س������واه، �

: اإن������ه Pل∂ ال�سي ال������ذي اإىل جنبه....... 

فا�ستدنا �اأخ������ذ يف الكالم معي، ف�سمت 

، �حائ∂  اأهل املجل�ض، فق������ال: اإن∂ خلطي

لل������كالم ‹يد، ل������وال اأن∂ مْغ������ًر بال�سجع، 

، فقلت ل������ه: لي�ض هذا  فكالم������∂ نظم ال ن

أع������ز ا  مني جهاًل باأم������ر ال�سجع،   ا
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�م������ا يف املماثلة �املقابل������ة من ف�سل، �لكني 

عدمت ببلدي فر�سان الكالم، �دهيت بغبا�ة 

: �سدقت.....  أه������ل الزمان.......... قال  ا

فكيف كالمهم بينهم قل������ت: لي�ض ل�سيبويه 

في������ه عمل، �ال للفراهي������دي اإليه Wريق، �ال 

�ن  qا لْكنة اأعجمية، يوؤد q للبيان عليه �سمة، اإ

: اإنqا  ، ف�سا بها املعا تاأدية املجو�ض �النب

، Pهبت العرب �كالمه������ا ارمهم يا هذا 

ب�سج������ع الكهان، فع�س������≈ اأن ينفع∂ عندهم، 

أرا مع Pل∂ اإال  �يطري ل∂ Pْكًرا فيهم، �ما ا

ثقيل الوWاأة عليهم، كريه املجيA اإليهم. 

ميد الكات �كان  ثم تدخل تابع عبد ا

مر، �لكنه بعدما �سمع  �سديًدا معه يف بادئ االأ

 ،ßهو �تابع اجلاح Aًل �سدته ليًنا �ثنا qمنه بد

، �مكاناً  فقاال: اإن ل�سجع∂ مو�سعاً من القل

من النف�������ض، �قد اأعْرته من Wبع∂، �حال�ة 

أزال اأفنه، �رفع  لفظ∂، �مالحة �سوق∂، ما ا

23
يْنه.

ريهما من الكتاب  وار مع  ثم تابع������ا ا

ريه. �عل≈  مثل بدي������ع الزمان الهم������ذا �

م من اأن هذه اللقاAات كانت قد ات�سمت  الر

������دة، كما Pكرنا، فقد  بكث������ري من ال�سدة �ا

نال ابن �سهيْد يف نهاي������ة املطاف اإعجابهم، 

�حظ������ي باإجازاتهم �ت�سجيعه������م، �كان قوله 

24
الف�سل يف تل∂ املناق�سات.

أراد ابن �سهيْد اأن يخفف من  �بعد Pل∂ ا

لواA اأجواA اجلد ال�سارمة، فانتقل مع تابعه 

ل  qمري اجلن �بغالهم، ��سمع تغز اإىل ‹ل�ض 

ا  ، �حكم بينهما، � q fi بغل عا�سق �حمار

25
قاله البغل العا�سق:

π « dO √Gƒ g ø e Ö ° U π c ∏ Y

∫ƒ fh  ƒ G  ô M ∏Y  É≤°S

ÉMÈe  AGO  Ö ◊G  Gò g  ∫GR  É eh

∫h j  ¢ù«∏a  Ó¨H  YG  Ée  GPEG

É¡aôW ßMÓe É qeCG »àdG »°ùØæH

π « ° SCÉ a É gó N É eCGh ,ô ° ù a

É¡ÑM π≤K øe â∏ªM É  âÑ©J

∫ƒ ª M  ∫É ≤ ∏ d  π ¨ Ñ d  q EGh

»æfCG  Z Ó FÉ f É¡æe â ∏ f É eh

∫ƒÑJ «M â ∏ H â dÉ H » g GPEG

 ،Úمار الواله، �ا�سمه دك �اأما ما قاله ا

 :
26

فهذا منه

jƒ g òæe Ö ◊G Gò¡H  â « gO

27
jQCG  â°ù∏a  » JGOGQEG  â KGQh

á M øjöûY  òæe  »ØdEÉH  âØ∏c

«©jh  É°û◊G  ‘  ÉgGƒg  ∫ƒ j

 ¢ü∏  áHÉÑ°üdG ôH øe  Éeh

«¨e É≤°ùdG  ¢†«a  øe  ’h

اية اب������ن �سهيْد من  �بع������د، نت�ساAل ما 

أراد اأن يفحم  ر�سالت������ه هذه فنق������ول: اإن������ه ا

 Aال�سعرا� Aمناف�سي������ه �ح�س������اده من ال������وزرا

أدبه �يظهر fiا�سنه  �الكتاب، �اأن يناف عن ا
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الت������ي جعلته يتف������وق عل≈ ما قال������ه �سابقوه 

�معا�������رش�ه من �سعر �اأدب، �كذل∂ اأن يوؤكد 

عل������≈ �سموq منزلته �يبد� Pل������∂، فيما يبد�، 

يف ت�سويره لتل∂ العالقة الالفتة للنظر بينه 

، �كيف اأحاW������ه تابعه اجلني 
q
�بÚ اجلنq������ي

ب������كل ايات التبجيل �الطاع������ة، اإP اأ�رش´ اإىل 

بت������ه بزيارة توابع ال�سعراA �الكتاب،  تلبية ر

�سم عن������اA اال�ستئ������ذان، �خاWبه بكنيته  �

�لي�������ض با�سمه زيادًة يف تكرÁ������ه �تعظيمه، 

أ  �يف تخي������ريه له قائاًل: مبن تري������د اأن نبدا

ا يف قبول اجلن  أي�سً �من تريد منهم �يبد� ا

الب������ن �سهيْد حكًما يحك������م يف كالم بع�سهم، 

�كذل∂ يف اإنزاله م������ع تابعه منزاًل كرÁًا يف 

اأحد ‹ال�ض اجلن، �كيف اأحاWوه مع تابعه 

ا  أي�سً اإحاW������ة الهال������ة بالقمر، كما يت�س������ ا

يف ت�سويره ل�سخ�سية �سيطان امرئ القي�ض 

عتيب������ة بن نوف������ل، فقد جعله يت�س������م بالقوة 

�العْج �الك �اخلي������الA، �نلم Pل∂ من 

�س������ورة الفار�ض التي ر�سمها ل������ه ابن �سهيْد، 

 له بال�سي������ادة، �امتطائه 
28

اWبت������ه �من 

، �من قول������ه يف �سوؤاله لزهري  لفر�������ض تلته

أه������ذا فتاهم  ا ري ع������ن اب������ن �سهيْد  بن 

أن�سد الدالة  ا مر  قرًيا له، �من �سيغة االأ

عل≈ اال�ستكبار، �من تطام Wرفه �اهتزاز 

عطف������ه ��رشبه لفر�سه بال�سو• �عْد�ه �كره 

�ه������زه �ركزه لرfiه، �من ت�سوير ابن �سهيْد 

خلوفه من Pل∂، كل ما تقدم من ر�سم �سورة 

عتيبة �دق������ة تف�سيالتها كان ��سيلة من ابن 

�سهيْ������د يوؤك������د بها علو منزل������ة عتيبة، �Pل∂ 

جازة من  عجاب �التقدير �االإ ن انت������زا´ االإ الأ

عظيم متك اأف�س������ل يف تبيان �ساعريته من 

اأن ياأخذها من متوا�سع ‹امل. 

�تاأكيًدا من ابن �سهيْد عل≈ اإXهار تفوقه 

�س������ا Pل∂ ب�سكل عجائبي اإبداعي ق�س�سي 

�رشاA �املعراج،  Wريف اأفاد فيه من ق�سة االإ

ن�ض  ري عا االإ اإP اإن كلتيهما رحلة اإىل عا اخر 

لوق ي�سبه الفر�ض اإىل حد  مع رفيق �عل≈ 

�رشاA �املعراج رحلة اإىل العا العلوي،  ما، فاالإ

يل عليه  �ض فيها كان ج �رفي������ق الر�سول 

اق،  ال فيها كان ال ال�سالم، ���ساWة االر

بينما كانت ر�سالة التوابع �الز�ابع رحلة اإىل 

عا اجلن، �رفيق ابن �سهيْد كان جنيا ا�سمه 

ري، �الو�ساWة كانت فر�ًسا عجيبة  زهري بن 

تطري كالطيور.

�لكن مع هذا الت�سابه االنف الذكر اأفاد 

ا من بديع الزمان الهمذا  أي�سً ابن �سهيْ������د ا

، �التي تد�ر حول 
29

بلي�سية  املقامة االإ يف 

لقاA عي�س≈ بن ه�سام، �هو اأحد ال�سخ�سيات 

الرئي�س������ة املهمة يف املقام������ات، نقول: تد�ر 

حول لقائه اإبلي�ض يف اأحد �ديان اجلن بعدما 

�سلq������ت منه اإبله، فخ������رج يف Wلبها حت≈ حل 

أ�سجار �اأزهار،  أنه������ار �ا يف �ادm اأخ�������رش Pي ا
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أ �سيًخا جال�ًسا، ف�سلqم عليه فردq ال�سالم،  فرا

�Wل من������ه القعود فقعد، ف�ساأله: هل تر�ي 

أن�سده  أ�سعار العرب �سيًئا فقال: نعم، �ا م������ن ا

بع�ض ق�سائد ام������رئ القي�ض �Wرفة �لبيد، 

، فطل من������ه عي�س≈ بن  فلم يط������رب ال�سي

ه�س������ام اأن ين�سده من �سعره، فاأن�سده ق�سيدة 

جلرير، مطلعها:

ÉfÉH Ée âYƒW ƒdh «∏ G ¿ÉH

ÉfGôbCG π°UƒdG ∫ÉÑM øe Gƒ©£bh

فعج عي�س≈ من انتح������ال ال�سي لهذه 

الق�سي������دة �ادعائه������ا لنف�س������ه. �بعد حوار 

ق�س������ري بينهما قال ال�سي لعي�س≈ بن ه�سام: 

أنا  ما اأحد من ال�سعراA اإالq �معه معÚ منا، �ا

أبو  أنا ا أملي������ت عل≈ جرير ه������ذه الق�سيدة، �ا ا

مرة، اأي اإبلي�������ض، �اختف≈ ��جد عي�س≈ بن 

ه�سام نف�سه �حيًدا.

��ا�س ما بÚ ر�سال������ة التوابع �الز�ابع 

بلي�سي������ة للهمذا م������ن ت�سابه،  �املقام������ة االإ

 Aال�سعرا ÚWسيا� Aفكلتاهما ت������د�ر حول لقا

ن�سي يف عا اجلن، �قد Pكر  �راA عاملن������ا االإ

أنه التق������≈ �سيطان  اب������ن �سهيْ������د يف ر�سالته ا

مر الذي يوؤكد اأن  ، االأ بديع الزمان الهمذا

أف������اد من املقامة  اب������ن �سهيْد يف ر�سالته قد ا

 . بلي�سية للهمذا االإ

�لكن مع Pل������∂ يبق≈ ابن �سهيْد علًما يف 

�سنيعه هذا، �من ملهمي اأبي العالA املعري 

، �Pل∂  ر�سال������ة الغفران يف كتاب������ه العظيم 

ألqفه بع������د تاأليف ابن �سهيْد لر�سالة  نه قد ا الأ

ألهم  أع������وام، كما ا التواب������ع �الز�اب������ع بت�سعة ا

�سهر يف  يطا االأ دي������ االإ دانتي االأ ا  أي�سً ا

. لهية الكوميديا االإ كتابه 

�ق������د ق�ض ابن �سهيْ������د Pل∂ كله باأ�سلوب 

قيقة، �اأكد  ق�س�سي جعل اخليال �سبيًها با

أنه فنان مبد´ P� خيال ‹نq يح�سن ال�رشد  ا

داA، �يجيد الت�سوير الفني، اإP نراه يتتبع  �االأ

مو�سوفه �تف�سيالته بدق������ة الفتة، في�سور 

ركة �ال�سوت  ميزاته يف ال�سكل �اللون �ا

ا يجعله ماثاًل اأمامنا نكاد نلم�سه  ريها  �

 qبيعة اجلنW م من اختالف �ن������راه عل≈ الر

ألفناه، �ق������د ا�ستعان يف Pل∂  �عامله������م عما ا

ة دقيق������ة Pات اإيحاAات  ب�س������ور جميلة مع

فر�ض �سق������راA كاأنها  متنوع������ة ثرية، مث������ل 

، �ي�������رش بنا اخليال عن������د قراAتها  تلته

�يجعلنا نت�ساAل: ه������ل تلته لوًنا، اأ� حركة 

أ� كل Pل∂ �مثل  ري Pل������∂، ا �ن�ساWً������ا، اأ� 

ت�سبيهه نف�س������ه عل≈ ل�سان تابعه باجلمرة يف 

�اأي جمرة يا عتيب������ة تل∂ ال�سورة  قول������ه 

التي زادتها �سيغتها اال�ستفهامية الدالqة عل≈ 

ا، كما اعتمد  ً
لوؤ التعظيم �التعج التهاًبا �تالأ

أ�سلوب  اأحياًنا يف ت�سويره لع������ا اجلن عل≈ ا

النفي الذي لف �سوره ب�ستائر من الغمو�ض 

م ب�ساWته، مثل قوله  اجلميل املثري للخيال ر
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حت≈ التمحت اأر�ًسا  يف ��س������ف اأر�ض اجلن 

ا  لي�ست كاأر�سنا ��سارفت جوا ال كجونا 

اأWل������ق العنان خليالن������ا لينطلق بال قيود �ال 

حد�د لري�سم عا اجل������ن كما يتخيله �يحلو 

مر الذي يدل عل≈ عبقرية ابن �سهيْد  له، االأ

دب العجائبي  دب عام������ة، �االأ يف مي������دان االأ

خا�سة.

�ف�ساًل عن Pل∂ عني ابن �سهيْد باأ�سلوبه 

 ، qا اإيقا´ مو�سيقي ثريP عناية كبرية جعلت������ه

�‚������د Pل∂، فيم������ا ‚������ده، يف تل∂ اجلمل 

ية املتنوعة  افلة باملو�سيق������ا ال املتوازنة ا

يجتاب  الداخلي������ة �اخلارجية، مث������ل قوله 

، حت≈  q�يقط������ع الد� فال������د� ، qاجلو فاجل������و

أر�ًس������ا ال كاأر�سن������ا، ��سارفت جوا  التمحت ا

 ، ´ ال�سجر، عط������ر الزهر qال كجونا، متف������ر

فكل كلمة تت������وازن �تتعادل مع قرينة لها يف 

������ا تطلبها لتعزف  أ اجلمل������ة التالية لها، �كا

Pن  معها هذا الع������زف البديع، فال تنتهي االأ

�ض براحة  �ىل اإال � ألفا العب������ارة االأ من ا

اإزاA كل كلم������ة من كلمات العبارة التالية لها، 

اثل قرينة لها يف العبارة ال�سابقة لها  نها  الأ

اثاًل اإيقاعيا جمياًل.

أ�سلوب ابن �سهيْد تاأثريات  �هكذا نلم يف ا

لطريقة اجلاحß �ابن العميد �بديع الزمان 

دباA يف  ا جعل اأحد كب������ار االأ  ، الهم������ذا

أبو حيان ي�سفه بقوله: كان ابن  ع�رشه، �هو ا

�سهيْد يبل املعن≈ �ال يطيل �سفر الكالم، �اإPا 

ة ر�سنه  تاأملت������ه �ل�سنه، �كيف يجرq يف البال

أ�انه �اجلاحß يف  مي������د يف ا قلت: عبد ا

30
زمانه.

�سطوري  م م������ن ال�س������كل االأ �عل������≈ الر

اخليا لر�سال������ة التوابع �الز�ابع فهي Pات 

�سل������ة �ثيق������ة بواقع اب������ن �سهيْ������د الذي كان 

أراد  ايته التي ا يعي�ض فيه �يعا�������رشه، اإP اإن 

بداعية  الو�سول اإليها هي اأن يظهر قدرته االإ

��ساعريته مبعار�ست������ه لكبار �سعراA العربية 

أدبائه������ا الذين اتفق اجلميع عل≈ عظمتهم  �ا

موي �العبا�سي، ثم  يف اجلاهلي������ة �الع�رش االأ

بتفوق������ه عليهم باع������رتاف �سياWينهم الذين 

أراد  أ�سعارهم �ادابهم، كما ا كانوا يوحون لهم ا

ا اأن ي�سخ������ر باأ�سلوب فني من مناف�سيه  أي�سً ا

�ح�س������اده �اأن يظهر ف�سل������ه �تفوقه عليهم، 

لواA االالم التي �سببوها له،  �اأن يخفف من 

كل Pل∂ ب�س������كل عجائبي �باأ�سلوب ق�س�سي 

بديع رائع. 

�هك������ذا ن�ستطيع اأن نر لد ابن �سهيْد 

ريه من اأعالم الرتا العربي  �لد كثريين 

مثل ابن املقف������ع �اجلاحß �بدي������ع الزمان 

ريهم كثرًيا م������ن عنا�رش الفن  الهم������ذا �

ا يوؤكد عظم������ة تراثنا العربي  الق�س�سي 

�ثرائ������ه، �يدفعن������ا اإىل املزيد م������ن االعتزاز 

به �اإىل املزيد م������ن الدرا�سات اجلادة حوله 

ديث  م�ستعينÚ مبا تو�س������ل اإليه الع�رش ا

من نظريات �مثل �قيم �افاق.
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بريجيت دانكرت

إن يجري اإنتاجها خ�سي�ساً لهم. �هو �اقع  إن يجري  أ Wفال الكت قبل ا تخ������دم االستخ������دم االستخ������دم االأ سا�سا�

حاسحاسحاً س �ا�س �ا� اأعط≈ منطلقاً ملقولة مفادها: ما دامت الطفولة  تكن تلق≈ اعرتافاً

q كانت تعدq كانت تعدq ن�سو�ساً قبل الق������رن الثامن ع�رش، فكل الن�سو�ض ما قب������ل 1700

اساساً. سي�سي� أ Wفال ا لالأ

. Aا©æسUس≤ وûeO »à©eاL ‘ áقHسا� Pاàس�CGو áمL eو áãاحH
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Wفال يح�سل������ون عل≈ مقتطفات  كان االأ

هرية، �يطل منهم قراAتها، سهرية، �يطل منهم قراAتها، سهرية، �يطل منهم قراAتها،  سعمال ال�سعمال ال� من االأ

خها.سخها.سخها. س�حفظها، �تعلqم الكتابة بن�س�حفظها، �تعلqم الكتابة بن�

‚لي������زي  إWف������ال االإWف������ال االإ �يف تاري������ اأدب االأ

« �كتابه »بع�ض  مريك������ي، يعد »جون لو �االأ

�ل يف  ثر االوثر االوؤثر االأ و« املو« امل 1693 �فكار حول الرتبية �فكار حول الرتبية � االأ

Wفال. املطبوعات الرتبوية لالأ

ضترياد ق�س�ضترياد ق�س�ض ترياد ق�س�سترياد ق�س�س سل تل∂ الفرتة جر ا�سل تل∂ الفرتة جر ا� ال�خال�خال

ضا، فقد كانت الق�س�ضا، فقد كانت الق�س�ض ا، فقد كانت الق�س�سا، فقد كانت الق�س�س سملانيا �فرن�سملانيا �فرن� أ ااجلن من ااجلن من ا

ض• لوي�ض• لوي�ض الرابع ع�رش،  العبية دارجة يف بالعبية دارجة يف بال عبية دارجة يف بسعبية دارجة يف بس سال�سال�

Charles �ارل بري� سارل بري� سارل بري سعل≈ Wراز ‹موعات �سعل≈ Wراز ‹موعات �

عبي������ة كبرية، سعبي������ة كبرية، سعبي������ة كبرية،  تع������ت ب� تع������ت ب�س الت������ي  س الت������ي  Perrault
 ßسي، مع مواع ßسي، مع مواع ßي، مع مواع س�منه������ا »حكايات الزمن املا�س�منه������ا »حكايات الزمن املا�

Histoires ou contes du الخالخالقي������ة  اأ

temps passé، avec des moralités
القبع������ة  Pات  القبع������ة سمن������ت:  Pات  القبع������ة سمن������ت:  Pات  من������ت:  �ت� �ت�س«  س«  1697 ضباري�������ضباري�������ض

ندريون سندريون سندريون اأ�  �� ،Aذا������ م������راA، �الهر P� ا ������ذاA، ��سا م������راA، �الهر P� ا سا

ضل������ف ليلة �ليلة بق�س�ضل������ف ليلة �ليلة بق�س�ض قت اأ الندريالندريال. � ندريسندريس س�س�

اساساً بÚ عامي  سي�سي� أ ية سية سية ا ساجلن ع������ن Wريق الفرن�ساجلن ع������ن Wريق الفرن�

ضن لهذه الق�س�ضن لهذه الق�س�ض 1705 �1709. �قد تبÚ اأ

ويلها  أنه يجري  تمرة، �ستمرة، �ستمرة، �ا سقدرة كامن������ة �م�سقدرة كامن������ة �م�

من اأجل كل جيل.

ون سون سون  س������كل »ر�بن�س������كل »ر�بن� ������كل »ر�بن�س������كل »ر�بن�س سليف، �سليف، � ا التا التاأ أ Ú��Ú��Ú ب������دا ������ ��ح�����ح���

ليف������ر« يف مطلع القرن  الكر�ز�« �»رحالكر�ز�« �»رحالت 

رش��رش��رش مثالÚ بارزين عن الكت التي  ������ �الثامن ع�����الثامن ع����

تلف  ح�سل������ت عل≈ جاPبي������ة كبرية م������ن 

عم������ار ب�سب مو�سوعاتهم������ا ��سعاراتهما  االأ

�سا�سية. �زادت �سعبية ر�بن�سون كر�ز� يف  االأ

أ�ساد به »جان جا  Wفال بعد اأن ا ريا�������ض االأ

 »Emile 1762 ر��س������و« يف كتابه »اإمي������ل

أدبياً بحد  حت≈ اأ�سبحت الر�بن�سونيات نوعاً ا

Pاته.

أنه كان هنا تقاWع  �من الالفت للنظر ا

Wف������ال �كت الكب������ار يف تل∂  بÚ كت������ االأ

الفرتة. 

�يف الق������رن التا�سع ع�رش ا�ستمرت مكانة 

ق�س�ض اجل������ن، ��سدرت Wبعة خا�سة منها 

حذفت فيه������ا الكلمات �العب������ارات املوؤPية، 

�جر تكييف الق�س�ض الPان ال�سغار. كما 

 Úملاني ������رمي االأ خوين  Xهرت ق�س�������ض االأ

‚ليزية عام 1823. �قد بينت  مرتجمة اإىل االإ

 Úأنهما  يكونا ‹رد جامع ديثة ا دلة ا االأ

ثل يف  للق�س�ض ال�سعبي������ة، �اأن اإ‚ازهما 

دبية، فقد  وPج مثا لق�سة اجلن االأ خلق 

اأحدث������ا تغيريات كث������رية يف الق�س�ض خالل 

ن�رشه������ا، �Pل∂ بحذف العنا�������رش ال�سهوانية 

�اجلن�سي������ة الت������ي رمب������ا تزع������ اأخالقيات 

الطبقة املتو�سطة، �اإ�سافة تعابري �مرجعيات 

د�ار  م�سيحي������ة عديدة اإىل جان اإب������راز االأ

نا  بط������ال الذكور �االإ اخلا�س������ة بكل من االأ

بح�س القواعد ال�سائعة يف Pل∂ الع�رش.

�مع تقدم الق������رن التا�سع ع�رش اأ�سبحت 
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ق�س�ض اجلن �سائعة عل≈ نطاق �ا�سع. �بدالً 

عة Xهر تقليد الق�س�ض  qمن الق�س�ض املجم

اركي »هانز  املوؤلفة من كات �احد مع الد

ألqف  اندر�س������ن Hans Andersen« الذي ا

‚ليزية عام  أرب������ع ‹موع������ات Wبع������ت باالإ ا

Wفال«،  1846، �ه������ي: »ق�س�ض رائع������ة لالأ

اركي������ة �حكاياتهم«،  »�ق�س�������ض اجلن الد

اركي������ة« �»البلبل  �»كت������اب الق�س�������ض الد

.» �ق�س�ض اأخر

 �منذ منت�سف القرن الع�رشين انت�رشت 

دب ال�سعب������ي م������ع النمو املطرد  �سناع������ة االأ

Wفال،  للتعليم.فق������د ت�سخم حجم كت������ االأ

نة.  qزاد تزيينها م������ع ا�ستخدام الطباعة امللو�

أنتج������ت كت������ خا�سة بالفتي������ات مع تنا�ل  �ا

مو�سوعات عائلية �ديني������ة، �اأخر خا�سة 

لعاب  بالفتي������ان ترب������ ب������Ú املدر�س������ة �االأ

اWوري������ة. �كال النموPج������Ú مت�سقان  م �االإ

أيديولوجياً، �هما ي�سكالن قو لال�ستمرار. ا

�فيم������ا يتعل������ق باإخ������راج الكت������ يج 

االنتظ������ار حت������≈ منت�سف الق������رن الع�رشين 

حت������≈ تظهر الر�س������وم الفني������ة املعا�رشة يف 

Wفال كان ينظر  Wفال، Pل������∂ اأن االأ كت االأ

أنهم را�س������د�ن �سغار �كان علم  اإليهم عل≈ ا

النف�ض، �عل≈ االأخ�ض علم نف�ض الطفل، ما 

يزال يف بداياته. �يف ال�سنوات التالية تطور 

Wفال ب�سورة  علم النف�ض، �تاأ�س�������ض اأدب االأ

متينة.

∫ÉØW C’G ÜOCG ‘ äÉ«FÉæK

ز من  Wف������ال التي ت اإن �س������ورة اأدب االأ

خ������الل ثالثمئة عام م������ن التاري هي �سورة 

مت������ا´، �ال�سب  منق�سم������ة ب������Ú الرتبية �االإ

�رف������ع القيود، �الواقعي������ة �اخليال، �العمل 

أي�س������اً ينق�سم النقاد عل≈  ... �اليوم ا �اللع

Wول اخلطو• نف�سها.

لذل∂ كان من ال�رش�ري البحث يف هذه 

الثنائي������ات، �يف الطرق التي Áكن بها قراAة 

دبية عل������≈ ال�سعيدين النظري  �س������كال االأ االأ

�العملي.

á©àŸGh á«H dG

تعليم القراAة  الرتبي������ة، مبعن≈ التعلي������م 

تق������ومي  ، �التهذي������  ريهم������ا �الكتاب������ة �

�ل  ال�سل������و �التثقي������ف كان اله������دف االأ

دبية �الدينية، داخل  ال�ستخدام الن�سو�ض االأ

املدر�سة �خارجها. م������ن هنا، جاA االهتمام 

باختيار هذه الن�سو�������ض �بطرائق عر�سها، 

ليله������ا �س������كاًل �م�سموناً من  ��رشحه������ا، �

النواح������ي اللغوي������ة �النحوي������ة �االجتماعية 

، �من ث������م تاأتي املطالبة  خالقي������ة.. ال �االأ

أ�س������كال التعبري  ا بحفظه������ا �ا�ستخدامها يف 

الالحقة.

�حÚ ج������رت املطالبة ب�س بع�ض املتعة 

Wف������ال،  يكن Pل������∂ يعني اإفرا  يف اأدب االأ
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دب م������ن fiت������واه  ه������ذا االأ

من  التاأكد  ب������ل  الرتب������وي، 

قيقي �هو  تلبية الهدف ا

تنمي������ة الطفل م������ن جميع 

دب  االأ �ساأن  �من  النواحي، 

املمتع اأن يوؤدي هذه املهمة 

الكفاAة.  م������ن  أك������  ا بقدر 

���سيلت������ه اإىل Pل������∂ تنا�ل 

املو�سوعات املحببة للطفل، 

�تز�يدها بالر�سوم �ال�سور 

ال�سائقة، �ا�ستخدام اخليال 

�سلوب الفكاهي. �االأ

بع�������ض  را  �هك������ذا 

يدعون   Ú������املرب�  Aدب������ا االأ

Wفال  اإىل ا�ستخدام اأدب االأ

يف ال�س������ف ب������دالً من كت 

القراAة املتدرجة بعناية �سمن خطة �ا�سعة. 

�يطل������ق عل≈ هذه املب������ادرة يف تعليم القراAة 

ا�س������م »الكت������ املفتوحة« بدالً م������ن »الكت 

‹ة«. ه������ذه الكت هي كت������ حقيقية  امل

عل الطفل يعي�ض يف بيئة Wبيعية �ي�ستمتع 

باله������د�A النقي �الف�ساA ال������ذي يتي له اأن 

يفر�ض جناحيه �يطلق العنان ملخيلته.

هن������ا م�سكل������ة يف هذه املب������ادرة، �هي 

ة، قادرين  أنه������ا تتطل������ معلمP Ú�ي خ������ ا

عل≈ ��سع خط������ة ال�ستخدام الكتاب بح�س 

م�ستو املتعلمÚ �اهتماماتهم. �من ال�سع 

اأن ينج فيه������ا معلم مبتدئ تنق�سه الكفاAة 

ة، �يحتاج يف الغال اإىل �سيA ي�ساعده  �اخل

يف ت�سيري العملية الرتبوية.

، كما  أنه يج تبني حل ��س �ال�سحي ا

اق������رت ر�برت بر�ثر�: »يج������ اأن يكون اأي 

طاً fiدداً عل≈  برنام متما�س������كاً يج�سد 

Wفال، �لكنه مرن اإىل درجة Áكن  م�ستو االأ

اجات �االهتمامات  معها تعديله يف �سوA ا

. �هنا بحو عديدة ت�سري اإىل 
1
املتغ������رية«
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Wفال،  دبية لالأ قيمة الق������راAة �اخللفي������ة االأ

�لكنه������ا تتفه������م امل�س������كالت املرتبط������ة بها 

أك  بون يف دم قدر ا فاملعلمون الذي������ن ير

دب  يف برام������ الق������راAة، عليهم اأن  م������ن االأ

ارب عل≈ Wرائ������ق تريحهم �تلبي  يجر�ا 

التوقعات املدر�سية يف الوقت Pاته. �اإPا كانوا 

يريد�ن املغام������رة يف مقاربات جديدة، فقد 

يج������د�ن اأن تالميذهم ي�ستمتع������ون بالقراAة 

، �ي�سبحون قراA حقيقيÚ، بدالً  أك������ بقدر ا

م������ن اأن يكونوا اأWفاالً Áلكون مهارة القراAة 

Wفال  دب عند االأ .�تكوين ح لالأ
2
» فح�س

أ�سا�سياً يف العملية الرتبوية. Áثل عن�رشاً ا
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أك تعر�ساً لل�سب من  Wفال ا اإن اأدب االأ

، �يف مراحل  خر دبية االأ �سكال االأ معظم االأ

ارنر »هنا  اإنتاج������ه كلها. �كما ق������ال االن 

ثالثة كائنات ب�رشية رئي�سية تقف بÚ الق�سة 

، �النا�رش، �الرا�سد  �الق������ارئ الطفل: الكات

الذي يوفر الكتاب للطفل. �اإPا كان الرا�سد 

 ، Áل������ي عل≈ النا�رش، �النا�������رش يحكم الكات

3
.» أين يقع الطفل فاأين تقع الق�سة اإPاً �ا

نبه يف اأي نظام  �لكن Pل∂ ال Áك������ن 

أدب������ي. ���سع من هذا القبي������ل يحمل عل≈  ا

�سخا�ض  أ�لئ∂ االأ ة ا الت�سا�ؤل عن مد خ������

أل������ة ال�سائك������ة ل�سلطة  املعني������Ú �يثري امل�سا

الرا�سد، ��سب الرا�سد للطفولة.

فف������ي الوالي������ات املتحدة، هن������ا اأمثلة 

عدي������دة عل������≈ كت ج������ر منعها م������ن قبل 

أ� ال�سلطة الفدرالية، �كت  ال�سلطات املحلية ا

ج������ر اإحراقها، �معلمÚ �اأ�سحاب مكتبات 

راحوا �سحي������ة Pل∂. �رمبا يبد� العديد من 

ار  مثل������ة �سخيفاً جداً مث������ل منع كتاب  االأ

 Úن الز�اج كان ب « الأ رن �يليام������ز »عر�ض االأ

. من هنا ياأتي 
4
Aأرنبة بي�س������ا أ�سود �ا أرن ا ا

الرف�������ض الكامل من البع�������ض للرقابة عل≈ 

Wفال. ه������ذا اال�ستقطاب للمواقف  كت������ االأ

Áكن تف�سريه ب�سهولة. فاأحد الطرفÚ يحت 

�ل، اأن  أ�سا�سي������Ú م�سمري������ن: االأ أي������ن ا مببدا

ري حمايتهم، �ينبغي  Wفال Áك������ن اأن  االأ

، اأن اأي فرد را�سد من  القي������ام بذل∂، �الثا

داخل النظام ي�ستطيع اأن Áار�ض قيوداً.

اأما الط������رف االخر فهو يط������ر مقولة 

مفادها اأن اأي رقابة تعد �سيئاً �سيئاً.

�ينطل������ق الطرفان من فر�سية اأن الكت 

أث������رياً هاماً. �اأن الكت������اب اأقدر عل≈  ثل تا

ريه من الو�سائل،  أ� تبادل من  اإقامة �سل������ة ا

. �الر�سالة التي تنطوي  لذل∂ كان تاأثريه اأقو

همية، فما  Wفال �سدي������دة االأ عليه������ا كت االأ

من كتاب حيادي كما تقول »جيليان كالين«، 

أنها توؤكد اأن علينا تربية القارئ الذي  عل������≈ ا

5
.» أ الكت بدالً من تغيري الكت �سيقرا

�املالحß اأن د�ر الكت يت�ساAل حالياً. 
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Wفال يتعر�سون ب�سورة متزايدة  Pل������∂ اأن االأ

أ�سكال  اإىل عدد كبري من م�سادر املعلومات �ا

الت�سلية.
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م�س������وق.  مفه������وم  دب  االأ يف  الواقعي������ة 

�الكات������ الواقعي يح������ا�ل اأن يعك�ض الواقع 

باأمانة ��سمول يف حد�د قدرته.

Wفال  الباً ما ينظر اإىل اأدب االأ أنه  عل≈ ا

أ� الفانتازيا،  أ�سكال اخليال ا أنه �سكل من ا عل≈ ا

اأ� هر�ب من الواقع.

فالعدي������د من االب������اA �املعلمÚ يك�سفون 

عن عدم ارتياحهم للحياة العادية، �ي�سعر�ن 

باأنه������م يحرم������ون اأWفاله������م اإPا  ي�سمحوا 

ملخيلتهم بتجا�ز حد�د هذا الواقع.

�لنت�ساAل:

ن�سانية  Wفال �اقع االإ كيف نقدم لهوؤالA االأ

الذي ال ي�رش النفو�ض

يقول اردي������ز�ن: »اإPا  نلم������ اإىل العا 

Wف������ال، فاإننا لن نكون  القا�س������ي، يف كت االأ

.» �سادقÚ، عل≈ ما اأعتقد

قيق������ة �س������وؤال اخر يج  هن������ا يف ا

Wرحه يف الوقت Pاته، �هو:

�سول عل≈ الواقعية يف  ه������ل ن�ستطيع ا

Wفال ب�سكل خا�ض الر�اية �يف ر�اية االأ

ما يحت به �سد الواقعية يف الر�اية، هو 

ياة ال تفهم اإال بلغة  اأن كل ر�اية فانتازيا. فا

أ�  حدا ال توجد اإال يف �رشدها ا ال�رشد، �االأ

��سفها. عل≈ اأن الق�س�ض يز�ر الواقع، فكل 

حدا يز�رها بال�رش�رة. ترتي لالأ

�هكذا يتحول ال�سوؤال �ي�سب عل≈ النحو 

: هل Áكن خلق �هم مقبول التا

������ا�ل خلق �هم  فالر�اي������ة الواقعي������ة 

ياة كما نفكر فيها ب�سكل عادي..  مقنq������ع با

ياة نف�سها..  ا�ل اأن تنت بع�ض تعقيد ا �

راA مبناق�ستها  لذل∂ كان علينا اأن نقا�م االإ

كما لو كانت حياة حقيقية.

Wفال يف  �ت�سن������ف الكت الواقعي������ة لالأ

عدة فئات:

�ىل، نادراً ما توجد خارج كت  الفئ������ة االأ

Wف������ال. �هي كت������ اأبطاله������ا لي�سوا من  االأ

�سلوب الذي  الب�������رش. لكن كل ما يفعلونه، �االأ

يتبعونه يف حياتهم ب�رشي.

Wفال التي ت������د�ر حول الفيلة  فكت������ االأ

يوانات  ريها م������ن ا �الدبب������ة �الذئاب �

ل اإيحاAات  qتلتف حول حد�د الواقعية، �ت�سك

بق�سايا �اقعية �رموزاً لها.

أل������ة »اأي �اقع  �الفئ������ة الثاني������ة، تثري م�سا

« �هنا مث������ال �ا�س عل≈  نتح������د عن������ه

 ،»Aمرا ه������ذه الفئة �ه������و »Pات القبع������ة ا

�ىل بعيداً عن الواقعية  الذي يبد� للنظرة االأ

بالتعريف املتوا�سع عليه، فهذا الكتاب بن�ض 

�سارل ب������ري�، يتكوqن من ‹موع������ة باردة من 
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ثل الفتاة ال�سغرية �هي  ������ة،  ال�سور القا

ترك�ض ع اأزقة البلدة ال�سيقة، �تقابل Pئباً 

، ي�سبقها اإىل منزل اجلدة  ري �ا�س املع������ا

فيفرت�سه������ا، �يرتدي مالب�سه������ا، �يدخل يف 

. ال�رشير.. ال

اإنها �اقعية من النو´ املهلهل، تغزل ق�سة 

علنا نت�ساAل عما اإPا كان منا�سباً  يف������ة، 

Wفال. اأن تدرج يف كت االأ

مثلة الالفتة  قيقة اأن العديد من االأ  �ا

د�د ب������Ú الواقعية  للواقعي������ة تق������ع عل≈ ا

�الفانتازيا، �كل من اجلانبÚ ي�سهم يف حياة 

االخر.

عل≈ اأن هن������ا كتباً تق������ارب »الواقعية 

البيتي������ة«، �هي �اقعية fiد�دة مبا ي�ستطيع 

الطفل اأن يراه �يفهمه، �مثالها كتاب فيلي 

د�با�سكيي������ه »بيتنا فوق اله�سب������ة«، �اأخر 

�اقعي������ة عدÁة ال�سفقة مث������ل كتاب جونكو 

موري موتو »هري��سيما بلدي«.. فهذا الكتاب 

موات �املحت�رشين، �جلودهم معلqقة  يظهر االأ

ب������Ú اأ�سابعهم. �هنا �سك������و كثرية جر 

Wفال،  التعبري عنها حول منا�سبة الكتاب لالأ

6
�ال �سيما ال�سغار منهم.

لذل∂ البد من التوقف هنا عند اختيارنا 

Wف������ال اأن يعرفوه، �ما ال Áكن  ما Áكن لالأ

أي������ة مرحلة م������ن عمرهم  اأن يعرف������وه، �يف ا

Áكنهم Pل∂. �ب�سفتنا را�سدين، رمبا نكون 

قادرين عل≈ تب������Ú موقف �سي كالعن�رشية، 

عل������≈ �سبيل املثال، �لكن هل ي�ستطيع الطفل 

أ�س������كال التمييز  Pل∂ �هن������ا العديد من ا

خ������ر التي Áكن اأن تك�س������ف عنها ملحة  االأ

ري  ، �التي نراها مادة  �اقعية خاWفة للعا

Wفال. منا�سبة لكت االأ

يف ه������ذه النقط������ة Áك������ن اأن يق������ال اإن 

الواقعية م�ساألة درجات.. م�ساألة اأين يجري 

رية  Wفال ملA ا تركيز العد�سة. �لكتqاب االأ

يف اإقام������ة املعادلة التي تنا�س مو�سوعاتهم 

.Aجمهورهم من القرا�

 ¿hó ° TGô dG   Ö © ∏ dGh π ª © dG

∫ÉØW C’Gh

تعرف بع�������ض الثقافات الطفولة باللع 

�عدم امل�سوؤ�لية يف مقابل العمل �امل�سوؤ�لية. 

������ري معنية  Wفال  ������ا يعن������ي اأن كت������ االأ

أك  نظرياً معنية باللع ا أنها أ� ا بالعم������ل، ا

منها بالعمل.

�لكن Pل∂ يثري ت�سا�ؤالت، منها:

ي������اة،  ا م������ن   Aج������ز العم������ل  اإن  CGو’: 

�ن له. فهل  qون به �هم يعد������Wاfi فالW �االأ

اهل Pل∂ �هل علينا اأن نفعل Áكن 

الر�اي������ة، ب�س������ورة عام������ة،  اإن  اfي```ا: 

للعم������ل. فف������ي كت������اب  ال تع������ري اهتمام������اً 

 �e »الفرجين������ي   »�akeray »ثاك������ري 

Virginian«، يق������ول الرا�ي: »اأXن اأن اأمر 
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املعي�س������ة ال Áك������ن اأن ي�س������كل اإال القليل من 

ميزانية الر�ائي.. �كل ما يفعله املوؤلفون هو 

 حت≈ اإن 
7
اأن ي�سفوا رجاالً خ������ارج عملهم«

الق�سة املدر�سية ال تتن������ا�ل العمل املدر�سي 

يف الواقع.

ينت عن Pل������∂ اأن »العمل« كان هام�سياً 

Wفال  يف الر�اية ب�سكل عام، �يف ر�ايات االأ

�ق�س�سهم ب�سكل خا�ض.

ß ن�سو�ساً  �سن ا عل≈ اأن هنا 

Wفال يف ع������ا اأكمل.  ا�ستثنائي������ة ت�س������ع االأ

فر�ديارد كبلن������ R. Kipling، عل≈ �سبيل 

Wفال  املثال، ي�سيد باأهمية العمل �املهنة لالأ

�ا�ستمرارهم������ا �يع������رتف بج������دارة اجلهد، 

رفة. �يف ‹مو´ كتبه يرب  �االخرتا´، �ا

Wفال �تراثه������م، �ال �سيما يف  كبلن ب������Ú االأ

�سياق العمل، �معه املهارة، �تكري�ض الذات، 

. ‚از �ه������و ي�سف املهني باحرتام �ح �االإ

الب،  ������داد، �ا ، �ا �هك������ذا، فاإن الفال

 Ú������الب�������رش العامل Aال�سائ������ق.. �كل ه������وؤال�

ي�ْسعر�ن باالحرتام، �يح�سلون عليه.

أي�ساً عل������≈ »ارثر ران�سوم  �Pل∂ ي�سدق ا

A. Ransom« الذي يقدر ف�سائل العمل. 
ألعابه املعقدة يف كتاب »Wيور ال�سنونو  ففي ا

�اجلنيات املحاربات« يجعل اجلنيات �Wيور 

أيام������اً يف البحث  ال�سنون������و �رفاقه������ا تكد ا

�سله. �هو ين  عن الذه �ا�ستخراج������ه �

مالحظات حول الطبقتÚ املي�سورة �العاملة. 

ففي اأح������د كتبه تلع ‹موعتان من اأWفال 

الطبق������ة املي�س������ورة يف العي�������ض يف الغابات، 

بعي������داً عن الكبار. �ال�سخ�������ض الذي يدلهم 

أنف�سهم  عل≈ كيفية تاأمÚ حياته������م �حماية ا

ياة بالن�سبة اإليه  ، فا هو جاكي ابن الفال

8
عمل.

ارنر،  جر« الالن  �يف »رباعية كتاب ا

رفة ��ساحبها  يجري ت�سوير العالقة بÚ ا

أربعة اأجيال �التنبيه  Wفال عل≈ م������د ا �االأ

 Aلو اإىل تراجع التقاليد تدريجياً. �الكتاب 

9
ب�سور العمل.

رف القدÁة ت�سنع  �من الوا�س اأن ا

ديثة  أك اإمتاع������اً من امله������ن ا ق������راAات ا

كاملحا�سب������ة، عل≈ �سبيل املث������ال. �بع�ض قوة 

بدا´ القدمي  نÚ اإىل االإ ه ا qتل∂ الكت مرد

أنها تظه������ر اأن الطفولة يج اأال تكون  كم������ا ا

معز�لة عن عا الرا�سدين، �اأن العمل يج 

اأن يح�س������ل عل≈ مكانة ال تقل عن اللع يف 

أية قراAة كانت. ا

á“ÉN

نية  Wفال  ف������كار املحيطة ب������اأدب االأ االأ

�معقدة. �رمبا كان امل�س التاريخي يعطينا 

بع�ض املفاتي عن املو�سوعات الغالبة عليه، 

ح�سا�ض باملكان،  نÚ اإىل الطبيع������ة، �االإ كا

أ� االح������رتام املتبادل  م������ان، ا أ� ال������دفA �االأ ا
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ة  أ� تقدمي اخل ب������Ú الرا�سدين �ال�سغ������ار، ا

�املعلومات.. اأ� ‹رد الفانتازيا.

أك  ن≈ �ا ديثة اأ �يبد� اأن الفانتازيا ا

دبية. �هي  نوا´ االأ جنا�ض �االأ تنوعاً من كل االأ

ة. تلفة من اخل أ�سالي  Wفال ا تقدم لالأ

فالفانتازي������ا العائلية القريبة متجذرة يف 

عا معر�ف للطفل، �ينظر اإليها ب�سكل عام 

أنه������ا ان�سحاب من الواق������ع با�ستخدام  عل≈ ا

أ� املجاز لو�سف ال�سمات الب�رشية،  اال�ستعارة ا

بة  �تب�سي مفاهيم اخلري �ال�رش، �تلبية الر

. �هذه  يف التغل������ عل≈ ال�رش، �اإ�سال العا

تقدم للطفل قوة �راحة يف ان معاً.

اأما الفانتازيا البعيدة، فهي تتمو�سع يف 

أ��سع للمخيلة. �هي  أفق������اً ا ، �تقدم ا mعا ثان

:Úتنق�سم اإىل نوع

�ل، نو´ يوؤWر فيه العا الواقعي عاملاً  االأ

�سخا�ض من عاملنا يدخلون  تلفاً، �االأ ثانياً 

الع������ا الثا �يغادر�نه، �هكذا يبقونه د�ماً 

ألي�ض يف  يف منظوره������م. مث������ل »مغام������رات ا

« �»�ساحر اأ�ز«، �هما كتابان  اأر�ض العجائ

أك  معر�فان، عر�سا عل≈ �سا�سة التلفاز يف ا

من ن�سخة.

، �فيه  Pأ ، ن������و´ اأك تطرف������اً �ا �الثا

�ل الواقعي  يعتدي العا الثا عل≈ العا االأ

�يهدده. �اأك ما Áثله بع�ض ق�س�ض اجلن، 

خر عل≈ كوكبنا، الذي  �عد�ان الكواك االأ

خ�ض. عر�ض يف التلفاز عل≈ االأ

ق������د ينطوي ه������ذا الن������و´ عل������≈ بع�ض 

يجابي������ة بتو�سيع افاق الطفل، �تنبيهه اإىل  االإ

ياة ال تخلو من �سعوبات. �ما يهم هو  اأن ا

اأن يكون الطفل قادراً عل≈ التمييز بÚ الواقع 

 ، �اخلي������ال، �اخلري �ال�رش، �اجلميل �القبي

Wفال اأن  �النافع �ال�سار... �عل������≈ اأدب االأ

يحمل م�سباحاً ينري له الطريق.
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اهاً يف الن�سف الثا من  اهاسانيات االجتماعية بو�سفها ا اهاسانيات االجتماعية بو�سفها ا انيات االجتماعية بو�سفها ا سلقد Xهرت الل�سلقد Xهرت الل�

ين املن�رشم يف العا الغربي. �قد �قف �راAها دافعارشين املن�رشم يف العا الغربي. �قد �قف �راAها دافعارشين املن�رشم يف العا الغربي. �قد �قف �راAها دافعاً لها �fiركاً رشالقرن الع�رشالقرن الع�

اه من  اه من ستفاد هذا اال اه من ستفاد هذا اال تفاد هذا اال ز، �ديل هيمز. �ا� ام ز، �ديل هيمز. �ا�سكل من �يليام البوف، �ج������ون  ام سكل من �يليام البوف، �ج������ون 

وفمان، �علم   Úإدع������م بع�ض تيارات علم االجتما´، مثل التفاعلية عند اإيرف إدع������م بع�ض تيارات علم االجتما´، مثل التفاعلية عند 

الليات املنهجية.سالليات املنهجية.سالليات املنهجية. سال�سال�
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I ¨àŸG á«YÉªàL’G äÉ«fÉ°ù∏dG 1

اه،  اه، ف املوؤ�س�ض لهذا اال اه، ف املو�س�ض لهذا اال ؤف املوؤ�س�ض لهذا اال ف املووف املوو ويعد �يليام البويعد �يليام الب

ف������ه منهجاسف������ه منهجاسف������ه منهجاً يعتد  س�س� �و�و اه ب اه بو�يعرف ه������ذا اال و�يعرف ه������ذا اال

و Pل∂، فهو Pل∂، فهو وPا كان ه������وPا كان ه������و إي. �اإ إي. � ي. �وي. �و و��ري اللغ������و��ري اللغ������ ��ري اللغ���������ري اللغ������� �بالتغ����بالتغ���

م�سكي الذي يجعل سوم�سكي الذي يجعل سوم�سكي الذي يجعل  سو مع مقاربة ت�سو مع مقاربة ت� ضيتعار�������ضيتعار�������ض

املتكلم ال�سامع املثا  املتكلم ال�سامع املثا سف كفاAة  املتكلم ال�سامع املثا سف كفاAة  ف كفاAة  سهدفه ��سهدفه ��

يف اإWار جماعة متجان�سة، �Pل∂ باالعتماد 

حكام القاعدية. �مبا اأن الل�سانيات  عل������≈ االأ

االجتماعي������ة تهت������م باللغ������ة كم������ا تتكلم بها 

عل  اجماعة ل�ساني������ة، فاجماعة ل�ساني������ة، فاإنها ال ت�ستطيع اأن 

ادق عليها. �من سادق عليها. �من سادق عليها. �من  سالبن≈ القاعدية م�سلمة ت�سالبن≈ القاعدية م�سلمة ت�

رينها تهتم بكل ما يتغرينها تهتم بكل ما يتغري يف اللغة �تدر�ض  اهنا فاهنا فاإ

ريالبناA االجتماعي لهذا التغريالبناA االجتماعي لهذا التغري.

ف������ت الل�ساني������ات االجتماعية سف������ت الل�ساني������ات االجتماعية سف������ت الل�ساني������ات االجتماعية  سلق������د ��سلق������د ��

ات التي  التثبت ريات التي  التثبت ريات التي  التثبت  ريكال التغريكال التغ كال التغسكال التغس س�س� أ ية كل ريية كل ريية كل ا ريالتغريالتغ

ل فردي سل فردي سل فردي  س�س� منه������ا، �التي  تكن منحدرة من اأ

ريجد تغريجد تغري من  جد تغوجد تغو ونه يونه ي أ عل≈ �جه الدق������ة، �بينت ا

ل اجتماعي يتجل������≈ يف تنفيذ اجتماعي سل اجتماعي يتجل������≈ يف تنفيذ اجتماعي سل اجتماعي يتجل������≈ يف تنفيذ اجتماعي  س�س� اأ

فت كذل∂ سفت كذل∂ سفت كذل∂  سات الل�سانية، �ك�سات الل�سانية، �ك� ات الل�سانية، �ك�ريات الل�سانية، �ك�ري ري من املتغري من املتغ ريملتغريملتغري

ظة حد�  ظة حد� وبي يظهر  ظة حد� وبي يظهر  بي يظهر  و�سلو�سل أ ا ريجد متغريجد متغري جد متغوجد متغو ونه يونه ي أ ا

��ريات يف مد�ن������ات اخلطاب، ب������دAا���ريات يف مد�ن������ات اخلطاب، ب������دAا���ريات يف مد�ن������ات اخلطاب، ب������دAاً من  �تغ����تغ���

ف، وف، وف،  ولول اكلي �انتهاA باخلطاب املاكلي �انتهاA باخلطاب املاأ كلي �انتهاA باخلطاب املسكلي �انتهاA باخلطاب املس ساخلطاب ال�ساخلطاب ال�

م بها املتكلم نف�سه. �لقد دللت الل�سانيات وم بها املتكلم نف�سه. �لقد دللت الل�سانيات وم بها املتكلم نف�سه. �لقد دللت الل�سانيات  ويقويق

ريجد تغريجد تغري fiايث عند  جد تغوجد تغو ونه يونه ي أ ا اساساً سي�سي� أ االجتماعية ا

ب ما. �قد وب ما. �قد وب ما. �قد  و�سلو�سل أ واحد، �هواحد، �هو يبد� يف ا واملتكلم الواملتكلم الو

نعلم اأن هذا التغري املحايث ال Áكن اختزاله 

�سلوبي،  �ال رده اإىل التغ������ري االجتماع������ي �االأ

أنه ي�ستنت من التباين الداخلي للن�سق. ري ا

الل�سا  االجتماع������ي/  التغ������ري  ي�س������كل 

الوح������دة التحليلية لل�ساني������ات االجتماعية، 

�اإن������ه ليكون عن�رشاً ل�سانياً يتغري بامل�ساحبة 

������ري ل�سانية، مث������ل الطبقة  م������ع متغ������ريات 

االجتماعي������ة، �اجلن�������ض، �مد�نة اخلطاب. 

�لك������ي يتحقق من هوية متغري من املتغريات، 

فاإنن������ا ندر�ض ‹مو´ املتغ������ريات الذي يكون 

�سكال املمكن������ة القول  عدداً كب������رياً م������ن االأ

. �اإP قمنا بذل∂ فاإننا نعمل  ال�س������يA نف�سه

ري الل�سانية التي ت�سو�ض  عل������≈ اإبراز القيود 

�سل������و كل متغري، �لكي يكون لنا Pل∂ فاإننا 

‚ري درا�سة للعوامل الل�سانية التي توؤثر يف 

ايل  اختي������ار هذه املتغريات. �من هنا فاإن 

نه درا�سة  الل�سانيات االجتماعية ال يختزل الأ

ن اللغة نف�سها  ري ل�سانية، �ال�سب الأ لعوامل 

متغرية جوهرياً، �لذل∂ فاإن املتغري الل�سا 

ال يدر�������ض لذات������ه، �لكن������ه يدر�ض م������ن اأجل 

امل�ساهمة الت������ي ي�ستطيع اأن يحملها لدرا�سة 

بن≈ اللغة �لدرا�سة املتغريات الل�سانية.

�قد اق������رت »الب������وف« �س������كاًل للقواعد 

املتغ������رية، �كان Pل∂ لكي ي�س������ار اإىل ��سف 

البناA االجتماعي للتباين الل�سا من جهة، 

دخ������ال �قائ������ع التغ������ري اإىل القواعد من  �الإ
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. فاإPا كان������ت القواعد يف النحو  جهة اأخر

التقليدي، ت�سنيفي������ة تبويبية، فاإن القواعد 

املتغ������رية، عل≈ العك�ض من Pل∂، قواعد تقوم 

عل������≈ التحديد الكمي، �لذل������∂ فهي ت�سم 

بتحدي������د ال�سياق������ات البنيوية، �س������واA كانت 

ري ل�سانية، الت������ي ت�ساعد اأ� ال  ل�ساني������ة اأم 

ت�ساعد متغرياً من املتغ������ريات عل≈ الظهور. 

�هكذا فاإن املتغري الل�سا يندم ب�سكالنية 

قواع������د النح������و، �اإPا كان Pل������∂ فاإننا نر 

اأن �س������كل القواع������د املتغرية ال������ذي اقرتحه 

»البوف« �W������وره »دافيد �سانك������وف« يف�س 

‹االً يلتم�ض ال�سخ�ض فيه نحواً �احداً لكل 

اجلماعة الل�سانية، �ي�سجل يف الوقت نف�سه، 

من خالل������ه، اإجراAات التماي������ز االجتماعي 

�سلوب������ي التي تغطي هذه املجموعة. �قد  �االأ

كان مفه������وم القواعد املتغرية مو�سوعاً لعدد 

من املناق�سات �املجادالت، قد فقد ال�س∂ يف 

درا�سته، �ال�سيما يف اأعمال »بيري انكر�فه«، 

اإىل البح������ث ع������ن النم������اPج الل�ساني������ة التي 

ت�ستطيع اأن تك�سف ع������ن العالقة بÚ البنية 

�املتغري م������ن د�ن اأن تفرت�ض مع Pل∂ �جود 

مقاربة احتمالية لقواعد النحو.

ليل الل�سانيات االجتماعية عل≈  ي�ستند 

معطي������ات اأكيدة  جمعه������ا ب�سكل منهجي، 

�مل������ا كان هذا فقد جل������اأت املقاربة التغريية 

اإىل اال�ستق�ساA املراق اجتماعياً، بدAاً من 

اختيار املوقع �بناA العينات، �انتهاA بالدرا�سة 

الكمية �الكيفية للمعطيات �لعله من اأجل 

قيق Pل∂ ‚د اأن اال�ستق�ساA الذي يقوم 

حيان  عل≈ املحادثة، ي�ستكم������ل يف معظم االأ

رافي������ة للجماع������ة الل�سانية،  بدرا�س������ة اإتنو

 ،Aر�ف اال�ستق�ساX ´ق������د �سم علم اجتما�

�كذل∂ التحليل اخلا�ض ب�رش�• املالحظة، 

 :ßبتجا�ز ما �سماه »البوف« بتناق�ض املالح

كي������ف Áكن اأن يجم������ع امل�ستق�سي معطيات 

Wبيعية، بينما �رش• مثل هذا اجلمع يتطل 

 .. اأن يد�ر التبادل الل�سا من د�ن ح�سوره

�لقد Wرح������ت هذه الق�سي������ة ب�سكل خا�ض 

أرادت الل�سانيات االجتماعية اأن تدر�ض  عندما ا

اللغة املحلية، اأي اللغة التي تتكلمها ‹موعة 

ز�اج يف تفاعله������ا اليومي، مثل اللغة  م������ن االأ

مريكيون ال�سود يف  املحلية التي يتكلم بها االأ

يل نحو  هارليم. �يف الواقع فاإن هذه اللغة 

التف������ك∂ مبجرد اأن تخ�سع للمالحظة، �قد 

كان يتطل������ من اأجل تعديل ه������ذه امل�سكلة، 

تعدي������ل اال�ستق�ساA �ت�سهي������ل جمع التفاعل 

العادي.

لقد جددت املقاربة التغريية درا�سة التغري 

، �Wورت مناه اال�ستق�ساA �اأد�ات  الل�سا

وافز  التحلي������ل التي ت�سم������ مبعاجل������ة ا

الية، اإال  االجتماعية للتغ������ريات الل�سانية ا

أن������ه �بف�س������ل املالحظة املبا�������رشة للتغريات  ا
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الل�ساني������ة قد اأمك������ن البحث عن 

الل�سانية، �Pل∂  التغريات  اإ�سارات 

 ،Úقب������ل اأن تظهر يف �عي املتكلم

يز ث������ال مراحل  �Áكنن������ا اأن 

للتباي������ن الل�سا �الت������ي تتنا�س 

 : مع ثال مراح������ل للتغري الل�سا

اماً  ري �اعية  فهنا موؤ�رشات 

اإ�س������ارات مب�رشة ب�سري�رة  �لكنها 

التغ������ري، �هنا الوا�سم������ات التي 

هي �اعية، �اأخرياً هنا القوال 

امل�سكوك������ة يف عالمات اجتماعية. 

�ق������د �سمح������ت الدرا�س������ات التي 

قامت به������ا الل�سانيات االجتماعية 

للتغريات الل�سانية بعزل املجموعات 

االجتماعي������ة امل�سوؤ�لة عن انت�سار 

اه  ، كما �سمحت بو�سف ا التجديد الل�سا

. التغري الل�سا

∫É°üJ’G á«aGôZƒæKEG 2

رافيا االت�س������ال ‹االً من  تعت������ اإثنو

‹االت البح������ث التي جاAت نتيجة للتقاليد 

نرت�بولوجية، �التي بداأت نقطة االنطالق  االأ

فيه������ا من الدرا�سة املقارن������ة لق�سايا الكالم 

اخلا�سة بكل ‹تمع م������ن املجتمعات، �بكل 

ثقافة من الثقاف������ات. �اإن مو�سو´ الدرا�سة 

فيه������ا هو م������ا �سم������اه »هيمي�������ض« بالكفاAة 

االت�سالي������ة، �ه������ي تعني ‹م������و´ القواعد 

االجتماعية التي ت�سم با�ستخدام القواعد 

رافيا  ا�ستخداماً منا�سباً. �قد اأXهرت اإثنو

داA اللغوي، �تنو´ الوXائف  االت�سال تنو´ االأ

أنه������ا ك�سفت عن  االجتماعية لل������كالم، كما ا

املعايري االجتماعية �الثقافية التي ت�سو�سها، 

�كذل������∂ قامت بو�س������ف املد�ن������ة الل�سانية 

ي������زات  ع�س������اA اجلماع������ة، ���سف������ت  الأ

الظ������ر�ف التي Áكن لالت�س������ال اأن يتم من 

خاللها �ينت�رش.
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رافيا  ثنو ثل هذه الدرا�سة امتدادا الإ

االت�س������ال، �لق������د اهتم������ت ه������ذه الدرا�سة 

بعاد املتدا�ل������ة النفعية �التفاعلية  بدم االأ

ح������دا املتعلق������ة بالتغ������ريات  لي������ل االأ يف 

نها ت������ر اأن التغري  االجتماعي������ة، �Pل������∂ الأ

واري، ال ي�سكل فق  الل�سا يف التبادل ا

أي�ساً  معلماً لل�سلو االجتماعي، �لكنه يعد ا

 Úلد امل�سارك ات�سالياً مو�سوع������اً  م�سدراً 

ليت�رشفوا به، �اإنه ي�ساهم يف تاأ�يل ما ينت 

واري. �لقد ��سعت اأعمال  بعد التب������ادل ا

امبريز« الوXائ������ف الل�سانية للتغري  »ج������ون 

الل�س������ا مو�س������ع البداه������ة، �اأXهرت هذه 

عمال اأن التغ������ريات االجتماعية الل�سانية  االأ

ال تتجل������≈ معز�لة يف اخلطاب، كما اأXهرت 

ا يكون مقيداً بفرز �سابق  اأن بر�ز تغري ما اإ

، �هذا يعني اأن ‹مو´ هذه  لتغ������ريات اأخر

 Aاملتغريات االجتماعية الل�سانية ترتب باقتفا

املقا�س������د االت�سالية اخلا�س������ة، �تعمل عل≈ 

نحو خا�������ض بو�سفها اإ�سارات مفهر�سة تقود 

تاأ�يل العب������ارات �توجهها. �تهتم الل�سانيات 

أي�ساً بو�سف املعن≈  االجتماعية التفاعلي������ة ا

لل من اأجل Pل∂  التدا� للتغريات، �اإنها 

الطريق������ة التي ت�ساهم فيها بتاأ�يل العبارات 

أثناA املحا�لة. يف التبادل الذي يتم ا

�اإPا عدن������ا اإىل الدرا�س������ات التي اأ‚زت 

أنها قد اأن�سبت  بهذا اخل�سو�ض، ف�سنج������د ا

ب�سكل خا�ض عل≈ املعا الل�سانية، �هي عبارة 

أ�سكال ل�سانية متعددة تنتمي اإىل املد�نة  عن ا

الل�ساني������ة للمتكلم������Ú، حي������ث تتدخل املعا 

ال�سياقية يف ��س������ف االفرتا�سات ال�سياقية، 

�اإنها ت�ساه������م يف تعيÚ الطريقة التي يج 

عل≈ العبارات اأن توؤ�ل فيها، �لذل∂ يتنا�س 

جراA التاأ�يلي  اال�ستنتاج يف املحادث������ة مع االإ

املح������دد، فاملتحد يع������Ú بو�ساWته الهدف 

أنه يدل  الذي تنقله العبارة عن fiدثه، كما ا

بو�ساWته عل≈ اجل������واب الذي يد به عل≈ 

التاأ�يل الذي اأعطاه للعبارة املقولة.

�تدر�ض الل�سانيات االجتماعية التفاعلية 

ج������راAات التي ت�سب العب������ارة بو�ساWتها  االإ

ن ال�سياقات  را�سي������ة يف ال�سياقات، Pل������∂ الأ

كنا، �ه������ي عندما تدر�ض  ع������ل التاأ�يل 

Pل������∂ فهي تري������د لنف�سها اأن تك������ون نظرية 

�سياقي������ة للعبارات، فه������ي ت�سف كيف Áكن 

اأن تتك������ون ال�سياقات االجتماعي������ة تفاعلياً 

أنها ت�سف كيف اأن  بو�ساWة امل�ساركÚ، كما ا

هوؤالA ي�ساركون يف Pل∂ عن Wريق ن�ساWات 

ري لغوية، �كذل∂ ت�سف  اجتماعية لغوية �

كيف اأن هذه امل�ساركات ت�سب بد�رها قابلة 
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للتاأ�ي������ل عن Wريق ه������ذه ال�سياقات نف�سها، 

�هكذا ‚د اأن هذا املنظور ير اأن ال�سياق 

االجتماعي لي�ض معط≈، �لكنه ي�سب جاهزاً 

فعال ‹تمعة يقوم باأدائها  بو�سفه نتيج������ة الأ

ثلون متفاعلون.

ج������راAات ال�سياقي������ة التي تقع يف  اإن االإ

ا هي  قل اأبحا الل�سانيات االجتماعية، اإ

يقا´ ��رشعة  اإجراAات ل�سياقات نطقية، كاالإ

ريه������ا من اأد�ات النطق،  النطق �التنغيم �

أنه������ا ت�س يف الوج������وه ال�سياقية  خا�س������ة �ا

لقوال ال������كالم �للمالAمة املو�سوعية، �اإPا 

ري كالمية  كان ثم������ة اإج������راAات ل�سياق������ات 

Áائي������ة، فهنا اإجراAات  مثل ال�سياقات االإ

ل�سياقات لفظي������ة مثل ال�سياق������ات اللفظية 

�ال�سياقات املقطعي������ة �ال�سياقات التتابعية، 

جنا�ض  �تظهر ب�سكل خا�ض يف عالقاتها باالأ

اال�ستطرادية، �قد اأXه������ر التحليل املف�سل 

للتفاعالت يف �سياقات ر�سمية �بري�قراWية 

ج������راAات تقوم ب������د�ر هام  اأن مث������ل هذه االإ

، كما  ي�س������ا بالن�سب������ة اإىل �س������وA الفهم االإ

الباً من  اأXهر اأن الف������وارق الثقافية تطرد 

االختالفات يف ا�ستخدام املعا ال�سياقية.

¥µ
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فراد قد  ن�سانية �جود ف������ر�ق عقلية بÚ االأ إن�س������ان منذ فجر االإن�س������ان منذ فجر االإ إدر االإدر االإ أ ا

أ�  كمة، �القيادة، ا بدا´ �االخرتا´، �ا إىل مرات االإىل مرات االإ ل به سل به سل به اإ سن�سان فت�سن�سان فت� إتعلو باالإتعلو باالإ

ف العقلي، فهنا اختالف خلف العقلي، فهنا اختالف خلف العقلي، فهنا اختالف  qخلعف �التخلعف �الت عف �التسعف �التس س م������ن ال�س م������ن ال� ً متدن تنحدر به اإىل م�ستو

فاتهم سفاتهم سفاتهم  سختالف بينهم يف �سختالف بينهم يف � Ú��Ú��Ú النا�ض يف الذكاA �القدرات العقلية كما هو اال ������ �ب����ب���

. خر ية االسية االسية االأ سخ�سخ� خ�سخ�س سمات ال�سمات ال� كالطول، �الوزن، �اللون، �ال�س كالطول، �الوزن، �اللون، �ال�سمات ال�اجل�سدية  كالطول، �الوزن، �اللون، �ال�سمات ال�اجل�سدية  اجل�سدية 

إ قدم املعرفة االإ قدم املعرفة االن�سانية، فقد  �كان االهتم������ام باملوهوبÚ �املتفوقÚ قدÁاً

.…Qƒاح �سHو »eحما

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر…. 
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qفالWون عن Wبقة الفال�سفة �ميqزها فالWون عن Wبقة الفال�سفة �ميزها فالWون عن Wبقة الفال�سفة �ميqزها 
أ ا ا ا qد

كمة، �جعلها لذل∂  ريها بالعقل �ا عل≈ 

ي سي سي  س زمام القيادة يف املجتمع، �يق�س زمام القيادة يف املجتمع، �يق� q اأهاًل لتو

Wفال  طفاA االسطفاA االسطفاA االأ سفالWون يف جمهوريت������ه با�سفالWون يف جمهوريت������ه با� اأ

نا´. سنا´. سنا´.  س�رش الفالحÚ �ال�س�رش الفالحÚ �ال��رش الفالحÚ �ال� أ املوهوبÚ حت≈ يف ا

القدÁة  ريقية  االإ الكتاب������ات  االإثت  الكتاب������ات  إثت  qد �

افتها بافتها باأنها نو´  فتها بسفتها بس س� املوهبة ���س� املوهبة ��� أ ع������ن العبقرية ا

إلهام االإلهام االلهي  االإ االإ�  إ�  أ �ض ا qاجلن������ون املقد اجلن������ون املقدqمن    qمن   

فراد �ي�ساعدهم عل≈  ضال������ذي ينتاب بع�ضال������ذي ينتاب بع�ض االأ

mات بلون مور �التعبري ع������ن اخل ر اال������ور اال������ور االأ ������وس������وس ست�ست�

جديد. 

ريهم اهتماماً � يكن الع������رب اأقل من 

مبن تظهر عليه������م عالمات النجابة �النبو 

ولهم سولهم سولهم  س�س� ضWف������ال بغ�������ضWف������ال بغ�������ض النظر ع������ن اأ من االأ

دب  اجتماعية فاجتماعية فاأف������ردت كت االأ �بيئاتهم اال

جباA، �ما ر�ي عنهم  عن النجباA، �ما ر�ي عنهم  عن النqجباA، �ما ر�ي عنهم  الوالوالً وسوس سالقدÁة ف�سالقدÁة ف�

ض�ض�ضm نادرة،  �س�س سغره������م �Wفولتهم م������ن ق�سغره������م �Wفولتهم م������ن ق� غره������م �Wفولتهم م������ن ق�سغره������م �Wفولتهم م������ن ق�س سيف �سيف �

qعم������ال باهرة فقد عرqف عم������ال باهرة فقد عرف عم������ال باهرة فقد عرqف اأحد قادة العرب 
أ �ا

ل للقيادة  qل للقيادة هل للقيادة ه هوهوؤ ون يون ي الطفل الذكي الذي يج������ اأ

اعمال اجلليلة باعمال اجلليلة باأنه:  �االأ

د  qد ، املتوقد ، املتوق  خلقاً
q
������يس������يس������ي س�س� qالر�، الر ،� qالر ،q q»الق������ويq»الق������ويq ج�سماً

�ان«  يفاسيفاسيفاً قبل االأ س ح�س ح� أياً PًكاPAًكاAً، �الذي يبدي را

دq العرب ع������ن العبقرية �ن�سبوها  دqكم������ا  qكم������ا 

ضع يزعم البع�ضع يزعم البع�ض ع يزعم البع�سع يزعم البع�س �ادي عبقر �هو مو� �ادي عبقر �هو مو�سىل  سىل  اإ

اع������ر له قرينساع������ر له قرينساع������ر له قريناع������ر له قرين من  س كل �س كل � qن
أ أن������ه كثري اجلن �ا ا

بينهم، �العبقري يف اللغة العربية هو ال�سيد 

الذي لي�ض فوقه �سيA، �العبقرية هي: كل ما 

ته �حذقه.  qمن كماله �قو qيتعج

أ�س�������ض  ا ع�������رش  اخلام�������ض  الق������رن  �يف 

« مدر�سًة خا�سة يف  ال�سلط������ان »fiمد الفا

 . ال�رشايا

ك جماالً،  Wفال االأ �كان يو�سع فيها االأ

تلف  ًة، �PكاAً، الذين كان يجمعهم من  qقو�

اأن  اWورية، �كان هدف املدر�سة  م اأنحاA االإ

�سو�سنة   
m
تن�س������≈A اأفكاراً رائعة، يف اأج�سام

 ، ثمq كانوا يرفعونهم بالتا اإىل اأعل≈ املنا�س

نq زي������ادة قوة تركيا 
أ ������ة موؤلqفون يوؤكد�ن ا qثم�

يف القرنÚ اخلام�ض ع�������رش �ال�ساد�ض ع�رش 

ازدي������اداً عنيفاً يدين ببع�������ض ال�سيA ملبادرة 

fiمد الفا �يف الواليات املتحدة ا�ستوح≈ 

�ؤ�ساA �هو »جيفر�س������ون« من اأفكار  qاأح������د الر

اأفالWون عندم������ا اقرت يف مالحظاته حول 

مع اأف�سل العبقريات  �الية »فريجينيا« اأن 

ة.  qخا�س mيف الوالية يف مدر�سة

ه  �يف بداي������ات القرن التا�س������ع ع�رش ا

Wف������ال املعجزة،  االهتم������ام الع������ام �سوب االأ

ة النqا�������ض �العلماA ل������� »كارل  qض عام������� qم �

�يت« الذي كانت جامعة اليبز قد ا�ستقبلته 

ابعة ع�رشة من  qدكتوراً للفل�سفة �ه������و يف الر

ي هنيكان«  عمره، �كذل∂ ل� »كري�ستيان ه

ابعة من  qاأعجوب������ة اليبز الذي م������ات يف الر

ملانية، �يعرف الفرن�سية،  أ االأ عمره �كان يقرا
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أ� ل�  كما يحف������ß خم�سمئة حكم������ة التينية، ا

»الل������ورد كلفن« الفيزيائي ال�سهري الذي دخل 

ال�سكو« يف العا�رشة، �فاز باألقابه  جامع������ة »

اجلامعية يف الثانية ع�رشة. 

 πØ£dG  ƒg  ø eh  ?áÑgƒŸG  »g  Ée  

 ?ÜƒgƒŸG

املوهبة، ه������ي اأق�س≈ درجات اال�ستعداد 

أ� القدرة مث������ل »املوهبة الفنية،  �القابلي������ة ا

أ�  أ� املوهبة اللغوية، ا أ� املوهب������ة املو�سيقية، ا ا

أ� املوهب������ة الريا�سية..  �سابية، ا املوهب������ة ا

 mقد اختلف مفهوم »موهوب« من باحث� » اإل

فراد  الخ������ر فقد ا�ستخدمه »تريمان« عل≈ االأ

في������ع، �ا�ستخدمه »جليفورد،  qالر Aي الذكا�P

فراد P�ي  �جاك�س������ون، �ياماماتو« عل������≈ االأ

العالية، �عرqف جماعة  القدرات االبتكارية 

من املربÚq الطفل املوهوب باأنqه: Pل∂ الطفل 

ة يف اإحد  qالذي يبدي اإمكانية اإبدا´ م�ستمر

فه اخر�ن  qة القيم������ة، �عرqن�ساني املنا�س االإ

أ�ت������ي Wاقًة عالية للتعلqم حت≈ اإنqه  أنqه: من ا با

لي�ستطيع اأن يتعلqم اأك من املنه املقرر خالل 

رة.  qت الظر�ف املقر الوقت املقرر، �

أنqه:  فه با qتر�م������ان« فقد عر« Pستا� اأما االأ

أقلqه 14 ح�س  من كان Áل∂ fi�سول PكاA ا

كاA املعر�فة.  qمقايي�ض الذ

اإن الطف������ل املوهوب ب������ال �س∂ هو الذي 

Áت������از مبوهبةm ب������ارزة يف اأي ‹ال �لكن ال 

تتفتq هذه املوهبة عند الطفل بال�سدفة بل 

أث������ريات املحي الذي  اإنq تفتqحه������ا يخ�سع لتا

مها  qيعي�ض في������ه الطفل �اجلهود الت������ي يقد

هل، �املدر�سة، �املجتمع لهذا الطفل.  االأ

 ô © fh ?á Ñ gƒ ŸG ° û à f « c

 ? HƒgƒŸG ∫ÉØW C’G

 Úف������ال املوهوبW ������ل اإىل االأ qلك������ي نتو�س

�نتعرqف عليهم يج اأن نوؤمن اإÁاناً مطلقاً 

Wف������ال، �اأن هنا  بالف������ر�ق العقلية بÚ االأ

ق������Ú، �موهوب������Ú لي�ض فق  qف������االً متفوWاأ

��سا•  نياA بل حت������≈ يف االأ يف Wبق������ات االأ

يqد Pل∂ درا�سة اأجراها الباحث 
الفقرية، �يوؤ

نq هنا 
أ »جانكن������ز« ع������ام 1964 م فوج������د ا

ن�سب������ة ال ي�ستهان بها  عل≈ حد قوله  

فائ  qف������ال ال�سWاأ Úاً ب qج������د Úم������ن املوهوب

د اأWفاالً  و لذا يق������ول: »فلكي  يف �سيكا

موهوب������Ú ح�سب∂ اأن توؤم������ن بذل∂ �تر 

بًة حقيقيqة يف البحث عنهم«.  ر

أنqه موهوب يج  �لكي نحكم عل≈ Wفل با

اأن تتوافر فيه ‹موعة من العوامل �ال�سفات 

ة الفنون مث������اًل يج اأن  qفاملوه������وب يف م������اد

تتوافر فيه بع�ض العوام������ل نذكر منها: »اأن 

لوان ��سالمة  ييز االأ ة املالحظة � qع بقوqيتمت

 mن عمله الفني معان qعبريي، �اأن يت�سمqالت Aدا االأ

اAة التعب������ري، �االنفعاالت التلقائية،  فنيqة ك

�من ثمq النqم الف������ردي الذي يعطي العمل 
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الفن������ي اأ�سالته �Áيزه عن 

ن، �اأن  qريه من نف�������ض ال�س

العنا�رش  تعبرياته  تتنوq´ يف 

يتq�س������م  �اأن  الت�سكيلي������ة، 

عمله الفني ب�سدق التعبري 

حا�سي�������ض �امل�ساعر  عن االأ

�البيئة املحيطة به«. 

اكت�ساف  Áك������ن  كم������ا 

Wفال  مي������ول �مواه������ االأ

H©دW qر¥: 

 :á``````̀¶``````̀حÓ``````̀ŸG  1

نكت�سف  اأن  ن�ستطيع  �بها 

�جود ميلm ما �يف اأي ‹ال 

W���ف���ال م��ن خ��الل  ع��ن��د االأ

ة،  qر�� ا املتنوعة  أن�سطتهم  ا

مراكز  فيها  خ�سو�سيًة  مدار�ساً  زنا  qجه فلو 

�فنية،  ريا�سية،  من  املختلفة  للن�ساWات 

رية  �علمية، ��سناعية... اإل �اأعطينا ا

W��ف��ال يف زي����ارة ت��ل��∂ امل��راك��ز  ال��ك��ام��ل��ة ل��الأ

نq بع�سهم Áيل للن�ساWات الريا�سية 
أ �س ا

�بع�سهم للفنية �بع�سهم لل�سناعية �بع�سهم 

امليول  تل∂  اكت�ساف  عملية  �تكون  دبية،  لالأ

�سا�سيqة لنا بل fiول رئي�سي الكت�ساف 
أ بدايًة ا

ر  qكن اأن تتفجÁ فال �التيW مواه هوؤالA االأ

الفر�سة  لها  تتا  عندما  ني  � ث��ر   mAبعطا

املالئمة. 

�سئلة معيqنة 
أ G 2’�سàØàاP� :Aل∂ بطر ا

ليل اإجاباته������م املختلفة  Wف������ال � عل≈ االأ

�سئلة.  �املتنوqعة عل≈ تل∂ االأ

dG 3قيا�ض وÑàN’G```اP� :Qل∂ بدرا�سة 

 q أ�سئلة اختب������ار مق Wف������ال عل������≈ ا رد�د االأ

ًة هي  qك دق لقيا�ض امليول، �لكنq الطريقة االأ

االختبارات املقننة لك�سف امليول. 

�هنا بع�������ض الدرا�سات اعتمدت عل≈ 

الذكاA العام يف التعرqف عل≈ املوهوبÚ �من 

را�س������ات درا�سة »ترمان  qل �اأهم تل������∂ الدq�
أ ا

�اأ�دن« ع������ام 1921م، �درا�س������ة هولنجور 
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عام 1931م، �درا�سة »دنالب« عام 1945م، 

 Aهوؤال qدرا�س������ة »بالد�ين« ع������ام 1963م، اإن�

الباحثÚ اعتمد�ا عل≈ الذكاA العام كمح∂ 

أنqهم اختلفوا يف  للتعرqف عل≈ املوهوبÚ  اإال ا

دي������د ن�سبة PكاA املوه������وب، �درجة �سيو´ 

ن  qأف������راد ال�سع الواحد يف ال�س املوهبة بÚ ا

ت  املعيqن������ة، فدرا�سة »ترم������ان �اأ�دن« اعت

140 يف اختب������ار »�ستانفورد   Aن�سب������ة الذكا

دن������≈ للموهبة، �اعت  د االأ بيني������ه« هي ا

 Úاملوهوب Úد الفا�سل ب هذه الن�سبة هي ا

« 1931 فقد  �من هم د�نهم، اأما »هولنجور

اعتمدت عل������≈ الذكاA الع������ام �جعلت ن�سبة 

180 فاأك������ يف اختبار »�ستانفورد   Aالذكا

أ� التفوق  أ� العبقري������ة ا بينيه« ه������ي املوهبة ا

 qن
أ العقلي يف نظرهم، �اأح�ض »دنالب« 1945 ا

ن�س الذكاA التي حددتها الدرا�سات امل�سار 

نq ن�سبة 
أ اإليه������ا فيها كثري من املغ������االة فقرر ا

أ�سا�ساً معقوالً  أك تعت������ ا أ� ا 120 ا  Aالذكا

لتحديد املتفوqقÚ الذين ينق�سمون يف نظره 

اإىل ثال فئ������ات: املمتاز�ن �ت������رتا� ن�س 

 140 Úقون بq120 �140، �املتفو Úكائهم بP

�150، �العباق������رة �ت�سل ن�س Pكائهم 170 

نq ن�سبة 
أ ، �Pه »بالد�ين« 1963، اإىل ا فاأك

ريهم.  يqز املتفوqقÚ عن   130 Aالذكا

 ªà ŸGh á°SQóŸGh IöS C’G QhO ƒg Ée

 ? HƒgƒŸG ájÉYQ ‘

Wف������ال املوهوبون Wاقًة عقليًة  Áتل∂ االأ

هائل������ة يج ا�ستغاللها عل≈ اأكمل �جه، �اإال 

ا  qف������اإن كال منهم �سي�س������اب بخيبة اأمل، �رمب

ي�سب������ عبئاً عل������≈ املجتم������ع، �Áتل نقمًة 

�حق������داً �عنده������ا ي�سع عالج������ه �اإعادة 

 . حي qاه ال�س ت�سيريه يف اال

�ىل للمجتمع  �������رشة هي اخللي������ة االأ اإن االأ

�فيها تبداأ عملية التن�سئة االجتماعية للطفل 

فل، �تك�سف  qه������ي التي ت�سبع حاج������ات الط�

ي مواهبه، �ا�ستعداداته، �يكمن  qقدراته، �تنم

أبنائهم  �سا�سي يف مالحظ������ة ا د�ر االب������اA االأ

وqهم  عن قرب لف������رتةW mويل������ة يف مراحل 

 Aجوا Wفالهم االأ ن يهيqئوا الأ
املتعددة، فعليهم اأ

باتهم التي تتما�س≈  املالئم������ة �اأن يحققوا ر

مع Wاقاتهم 

الذكائيqة، �عليه������م اأن يتحا�سوا التqفاخر 

 mأ �م�سمع أبنائهم عل≈ م������را املفر• ب������ذكاA ا

منه������م لئالq يتط������وqر Pل∂ في�س������ل اإىل درجة 

التqعا �الغر�ر، اإنq املبالغة �عدم املو�سوعية 

بناA ق������د ي�سببان لهم  يف تقدي������ر مواه االأ

 Aبنا م�سكالت معيqنة فقد تكون اإمكانيqات االأ

العقلي������ة �مواهبهم ال تتنا�س مع Wموحات 

االباA �امالهم �ق������د ينجم عن �سوA التقدير 
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بناA �عجز  اختالل االتزان االنفعا عند االأ

يف التوافق االجتماعي، �قد يحد العك�ض 

 Úفالهم املوهوبWباأ Aعندما ال يك������رت االبا

�Pل������∂ ي������وؤدqي لنتائ �سلبية عل������≈ املوهوب 

�رشية لها  �قدرات������ه العقلية اإنq العالق������ات االأ

د�ر كبري يف تكوين �سخ�سية الطفل �عقليته، 

فل عاداته �تقاليده،  qالط qرشة ي�ستمد� فمن االأ

�رشة  �فل�سفة ‹تمع������ه، �تنعك�ض عالقات االأ

فيما بÚ اأفرادها عل≈ تكوين �سلو الطفل 

�عاداته. 

أيه،  اإنq ت�سجيع الطفل �اإXهار االحرتام لرا

ر  qأثر كبري يف تطو �اإعط������اAه حرية ن�سبية لها ا

بداعي �املوهبة عند Pل∂  �تنمية الن�سا• االإ

الطفل. 

�������رشة يف الرعاية هو اأن توفر  اإن د�ر االأ

بناA املوهوبÚ باأ�سالي������ ب�سيطة �موارد  لالأ

ار�سة  مادية fi������د�دة عن�رش الت�سجيع يف 

الهوايات، �اإتاح������ة الفر�سة اأمامهم للتqعرف 

عل≈ الكت اجلديدة �ت�سجيعهم عل≈ القراAة 

حت≈ ت�سب������ عادة fiببة اإىل نفو�سهم �Pل∂ 

ابة �ال�سيqقة.  qالكت اجلذ Aب�رشا

 Úبنائها املوهوب �رشة الأ �يج اأن تهي االأ

فر�س������اً لزيارة متاحف العل������وم �الفن، �من 

و الطفل  املهم اأن يدر االب������اA اأن �رشعة 

املوهوب يف اجلوان االنفعالية �االجتماعية 

ه العقلي، فبذل∂ هو  qو قد ال توازي �رشعة 

من �ا �التقدير  اأحوج ما يك������ون اإىل االأ

ق له  qخر ليتحق اجات النف�سية االأ �تلبية ا

التنا�سق �التqكامل يف ال�سخ�سية. 

�املدر�س������ة، هي ‹تمع ترب������وي تعليمي 

يعي�ض في������ه الطالب ليلقنوا العلم، �املعرفة، 

أك ات�ساعاً �تعقيداً من بيئة  �بيئة املدر�سة ا

�رشة، �هي موؤ�س�سة تربوية تعليمية يق�سي  االأ

الط������الب فيها كث������رياً من الوق������ت يتز�qد�ن 

ات التعليمي������ة، �االجتماعية  خالل������ه باخل

اتهم �معارفهم،  التي ت�سق������ل مهاراتهم �خ

ز هن������ا د�ر املربqي �املعل������م اأمام مهمة  �ي������

Wفال �ك�سف  بداعية لالأ تنمية الق������درات االإ

بداع������ي �تطويره،  مواهبه������م �ن�ساWه������م االإ

�عل≈ املربÚq اأن يف�سحوا اأمام الطفل ‹االً 

نوا´ املتعددة من النq�سا•، �عليهم  ليمار�ض االأ

بوا الطفل  qاأن يح������دد�ا هذه املي������ول �اأن يدر

ن�سطة املختلفة التي Áيل  ا• �االأ عل≈ االأ

اإليها. 

ة W������رق تعتمدها املدر�سة يف  qهنا عد�

Wفال  تنمية �رعاي������ة قابليqات �مواه������ االأ

بداعية نذكر منها:  االإ

ات تربوية  1 تق������وم املدر�سة باإتاحة خ

Wفال م������ن اأج������ل تدريبهم عل≈  خا�س������ة لالأ

أ� امله������ارة يف حل امل�سكالت  التفك������ري املبد´ ا

ب�رشف النqظر عن املوا�سيع املدر�سيqة.

نq الهدف 
بداعية الأ 2 توليد ال������ر� االإ
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أ� املوه������وب �تربيته هو  م������ن ك�سف املوهبة ا

 Aل∂ يف املدر�سة باللجوP جعله مبدعاً، �يتم

اإىل الطرائ������ق التجريبي������ة �املفتوحة يف كل 

‹ال. 

3 �خللق املنا املدر�سي املنا�س خللق 

موq بها  qبداعي������ة �ال�س املواقف �القابلي������ة االإ

ال بدq لن������ا من Pكر اق������رتا »توران�ض« الذي 

ري العادية  �سئلة  يت�سم������ن: »1 احرتام االأ

������ري العادية  Wفال  2 اح������رتام اأفكار االأ

نq اأفكارهم Pات 
Wف������ال باأ 3 اأن نظهر لالأ

اتي«  qقيم������ة 4 تقدمي فر�ض للتعلي������م الذ

�ليqتها يج اأن 
ل املدر�س������ة م�سوؤ qلكي تتحم�

يتلqم�������ض القائمون عل≈ �سوؤ�ن الرتبية اأحد 

ة  qهنا عد� ،Úال�سبل �اأ‚عها لرتبية املوهوب

Wفال، منها:  اهات يف تربية هوؤالA االأ ا

 نقل الطفل لف�س������ل درا�سي اأعل≈ من 

مني، بحيث يالئ������م عمره العقلي  qعم������ره الز

ريق������ة تقليدية �م�سارqها اأك من  qهذه الط�

Wفال  منافعها فالطفل يح�رش مع زمرة من االأ

اهات  q ه �سنqاً �تختلف عنه يف امليول �اال تك

�هذا ي�سب له مرارًة �انطوائيqة. 

: �من  ������ة بالنqواب������ qالف�س������ول اخلا�س 

مع الطفل عل≈ �سعيدm �احد  أنها  fiا�سنها ا

مع من يقاربونه يف ال������ذكاA �العمر، فيعمل 

باكتفاW� Aماأنينة، لكن هذه الطريقة تخلqف 

Wفال الغر�ر �الرتqفع عل≈ الغري،  يف نفو�ض االأ

ه������م العتزال النq�ساW������ات املدر�سيqة  qفت�سطر

أنف�سهم منبوPين.  املختلفة، فيجد�ن ا

 ��س������ع النواب يف الف�س������ول الدرا�سيqة 

ة  qة م������ع العناية باإع������داد مناه خا�سqالعادي

اإ�سافيqة يكلفون القيام بها يف بيوتهم، �هذه 

« �هنا يجد  الطريق������ة هي »تقوية للمناه������

 qة ما يتحد qابغة يف املناه اخلا�سqالطفل الن

فل املوهوب  qعل الط PكاAه، �هذه الطريقة 

ينغم�ض مع املجموعة �ي�سار يف ن�ساWاتها 

املختلفة. 

لقة العليا يف �سل�سلة  �املجتمع Áثq������ل ا

��سا• التي يعي�سها الطفل لياأخذ د�ره يف  االأ

ي������اة كعن�رش فاعل �منفعل، �املجتمع هو  ا

الو�س العام الذي يحي باملوهوبÚ �الذي 

ز  ر فيه النqجا املالئم الذي ي qيج اأن يتوف

املواه������ �القدرات �يرع������≈ اال�ستعدادات، 

�������ض د�ر الد�ل������ة �املجتم������ع مبا يلي:  qيتلخ�

 Aباإن�سا Ú������عل≈ الد�ل������ة اأن ترع≈ املوهوب

�ض  qة بهم، �اأن تخ�س qاملدار�ض �الف�سول اخلا�س

االعتمادات �امليزانيqات الوفرية للمكت�سفات 

العلمي������ة، كما يج اأن ت�سع تخطيطاً علمياً 

فراد  للقيا�������ض العقل������ي مل�ستويات جمي������ع االأ

�اجلماعات �Pل∂ بح�رش الكفايات العقلية 

�توجيهه������ا توجيهاً هادفاً، كم������ا يج عل≈ 

الد�لة اأن توف������ر البعثات �الزيارات العلمية 

ة التي قطعت  qاإىل الد�ل املتح�رش Úللموهوب
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�سوWاً كبرياً يف التقدم العلمي �التqكنولوجي، 

كم������ا يج������ اأن تتبنq������≈ افتت������ا املعار�������ض 

للمخرتعÚ �الفنانÚ من املوهوبÚ، �تقدمي 

نتاجهم �مبتكراتهم. 

 Úلة اأن ترع������≈ اأ�رش املوهوب� qعل������≈ الد�

أنف�سهم  ففي هذه الرعاية رعاية للموهوبÚ ا

�Pل∂ باأن تي�رش له������م حياتهم ��سبل عي�سهم 

�اإزالة العقبات من Wريقهم لي�سري�ا يف رك 

ق الذي ينعك�������ض اإيجاباً عل≈  qب������دا´ اخلال االإ

 . جميع اأفراد املجتمع

 É¡æe óH ’ áª∏c

مة  اإن املوهوبÚ �املبدع������Ú هم ثر�ة االأ

�كنزه������ا الثم������Ú، �العمود الفق������ري الذي 

بي  ت�ستن������د اإليه �هم Pخريته������ا �اأملها ا

نحو امل�ستقبل امل�رشق، تتباه≈ بهم بÚ االأ 

�ال�سع������وب �يرفع������ون قيمته������ا يف نظر تل∂ 

، �هم معق������د رجائها الذي ي�سعها يف  االأ

اقية املبدعة املتطلعة نحو  qم�ساف االأ الر

املجد �العال بافتخارm ��سمم. 

فلند´ مواه اأWفالن������ا تزدهر �تتطور 

ايتنا، �علينا اأن نرت  أملن������ا �هدفنا � فهم ا

تل∂ املواه تتفتq منذ الطفولة الباكرة لكي 

ترتعر´ عل������≈ �سجيتها �Wبيعتها، �اأن نعتني 

بها �ننمي ح������ املعرفة �املطالعة لد تل∂ 

Wفال، كما علينا اأن نهتم برتبية  الفئة من االأ

املوهوبÚ �اأن نرعاهم �نعتني بهم كما نعتني 

�ا �ي�سبحوا  غ������رية حت≈ يك������ qبت������ة ال�سqبالن

ة  qهو بحاجة ما�س mيف ‹تمع Úفاعل Aاأع�س������ا

اإىل اأفكارهم املبدعة اخلالقة. 

ة، �قادة امل�ستقبل، �عل≈  qم
اإنqه������م Pخر االأ

أكتافه������م تبن≈ نه�س������ات �تزدهر ح�سارات  ا

ة اأن تبحث عنه������م، �اأن تاأخذ  qم
��اج������ االأ

حيحة.  qيهم الرتبية ال�سqبيدهم �اأن ترب
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أ�سكلت  ديث قد ا ا ��ال ���ال ���ال الواردة يف عنوان ه������ذا �لث����لث��� ق������د تكون الكافات ا

ملانية �ال يتتبعون تاري تطور  ن ال يعرفون اللغ������ة االأ أه  عل������≈ بع�ض من قرا

اله فاله فال ه فسه فس سن نف�سن نف� اللثاللثال الواردة يف العنوا اAات ا ائية سائية سائية العاملية.. �اأما ا سلن�سلن� ركة ا ا

بة لنا جميعاسبة لنا جميعاسبة لنا جميعاً، الذين ال نعرف اللغة العربية  س�سكال بالن�س�سكال بالن� إي اإي اإ أ ب اسب اسب ا سنها ت�سنها ت� أ اأX������ن ا

أة الفطرية  مات سمات سمات املرا سمل �سمل � الع�س������ق. �لكل من يتالع�س������ق. �لكل من يتاأ ، بل نحبها اإىل درجة ا ، بل نحبها اإ������ إ������ ، بل نحبها اس ، بل نحبها اس������ ������ سفح�سفح�

، �يف منطقتنا  تلف مناW������ق العا اعها �اساعها �اساعها �اأحوالها املعا�سية يف  س��س�� أ �يتتب������ع ا

بنا فيه  أ� ندع������ي Pل∂. � اAنا اساAنا اساAنا ا سلتي نح فيها ن�سلتي نح فيها ن� العربي������ة منه بال������ذات، �ا

اساساً.. سي�سي� أ إ� يدعP Úل∂، اإ� يدعP Úل∂، اإىل درجة الع�سق ا أ نا ا�نا ا�ؤنا ا اساسا سن�سن�

.…Qƒع« �سGQR د�ضæ¡eاح وH

dG©مæØdG :»æØdG πان êQƒL عûس«.
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��ري يف Wريق ���ري يف Wريق ���ري يف Wريق  ��لك������ي ال ن�ستم������ر يف ال�س�����لك������ي ال ن�ستم������ر يف ال�س���

رين تعبرين تعبري الكافات  اىل القول باىل القول باأ لغاز، نب������ادر اإ
االأ

ملانية يف  دبي������ات االأ الثال مقتب�������ضالثال مقتب�������ض من االأ

العهد النازي، ال������ذي �اجه يف بداياته اأزمة 

ادية خانق������ة، �خالل ثالثينيات القرن سادية خانق������ة، �خالل ثالثينيات القرن سادية خانق������ة، �خالل ثالثينيات القرن  ساقت�ساقت�

ل������ت يف ارتفا´ ن�سبة  ديداً،  الع�رشي������ن 

انعي القرار يف Pل∂ سانعي القرار يف Pل∂ سانعي القرار يف Pل∂  ا حدا ب� ا حدا ب�سالبطال������ة.  سالبطال������ة. 

إىل املطالبة بعودة الن�ساA اإىل بيوتهن   Aإىل املطالبة بعودة الن�سا العه������د اإ

ك������ي يف�سحن املج������ال اأمام الرج������ال للعمل 

رب العاملية  مكانهن. �Pل∂ بعد اأن كانت ا

�ىل �الت������ي دارت خالل ال�سنوات 1914 االأ

اWات ساWات ساWات  سبواب املعامل �الن�سبواب املعامل �الن� أ 1919 قد فتحت ا

اعيها رشاعيها رشاعيها  رشمام الن�ساA عل≈ م�رشمام الن�ساA عل≈ م� خر اأ العامة االأ

عمال القتالية  ب�سب انخرا• الرجال يف االأ

ياتية العادية  خاللها، الفتقار الفعاليات ا

لت سلت سلت  سىل درجة ��سىل درجة �� أثناAها، اإ اإىل م������ن يعمل بها ا

معها اأعداد الن�س������اA العامالت يف املجاالت 

������رب �ما بعدها  ������رب �ما بعدها ���رتة هذه ا ������رب �ما بعدها ���رتة هذه ا ��رتة هذه ا �العام������ة، يف ف����العام������ة، يف ف���

جمالية  عداد االإ ف اسف اسف االأ سىل حوا ن�سىل حوا ن� مبا�رشة اإ

للعاملÚ فيها..

امن سامن سامن  سع������ارات الت�سع������ارات الت� ع������ارات الت�سع������ارات الت�س س �لق������د كان لرف������ع �س �لق������د كان لرف������ع �

�ىل، �التي نادت  رب العاملي������ة االأ ال��ال��الل ا ������ �خ����خ���

 Aت الن�سا ��� Aت الن�سا ��� Aت الن�سا �� �، �اعت����، �اعت��� سري������ف �امل�سري������ف �امل�سري ������ف �امل�س������ف �امل�س سبوحدة ال�سبوحدة ال�

ثر  جن������ود اخلط������و• اخللفية للح������رب، االأ

��ري ملغادرة الن�س������اA ملنازلهن �اقتحامهن ���ري ملغادرة الن�س������اA ملنازلهن �اقتحامهن ���ري ملغادرة الن�س������اA ملنازلهن �اقتحامهن  �الكب����الكب���

زمة  معاق������ل الرجال خاللها. لك������ن حلول االأ

رب �تفاقمها  أثر نهاية هذه ا االقت�سادية ا

�ا�ستفحاله������ا، دف������ع �ساح������ الق������رار اإىل 

أة  ا�ستبدال هذه ال�سعارات باأخر تدعو املرا

اإىل الع������ودة للحالة الت������ي كانت عليها قبلها، 

هتلر  �التي ع������ عنها زعيم تل������∂ الفرتة 

أة  بقول������ه: اإن النازية ال تعرف بالW������اً للمرا

�سو بيتها �ال تاج������اً لها �سو عملها فيه.. 

مو�سوليني  ��سان������د هذا التوج������ه حليف������ه 

اإن قدر  زعي������م الفا�سية يف اإيطالي������ا بقوله 

نها تتمتع  أة Wاعة الرج������ل �تبعيتها له الأ املرا

علها تعجز  ليلية ال تركيبي������ة  بق������درات 

مور املعقدة كالهند�سة التي هي  ع������ن تعلم االأ

خال�سة الفن������ون داعم������اً ت�رشيحاته مبنع 

أة من درا�ستها �من درا�سة بع�ض الفر�´  املرا

اً اإياها  خر كالفل�سفة معت التخ�س�سية االأ

حكراً عل������≈ الرجال.. �يف هذا املنا امل�سبع 

زمة، �املرت´ بر�  رج لالأ بر� البحث عن 

الت�سل������ الفردي������ة. اأWلق������ت النازية مقولة 

هتلر  الكافات الث������ال عل≈ ل�سان زعيمها 

أة باالكتفاA بها �االنكفاA عليها.  مطالبة املرا

أ بحرف الكاف  هذه الكافات هي كلمات تبدا

 kirche kinder ملانية �هي  يف اللغ������ة االأ

kuche �تعني باللغة العربية ح�س ترتي 
الكني�سة  Wف������ال � االأ املطب � �ر�ده������ا 

أة  ياة املرا ة اإياها الو�س املنا�س������  معت������

�املجال الوحيد ملمار�سة فعاليتها فيه..
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م عنتها �ق�سوتها،  ملانية ر لكن النازية االأ

�تها،  م عنجهيتها �ج يطالية ر �الفا�سية االإ

أة التي  رير املرا  تتمكنا من اإيقاف م�سرية 

حملت لواAها منظم������ات ن�سوية متخ�س�سة 

من������ذ القرن التا�سع ع�������رش �بالتا  تنجحا 

أة اإىل املوقع الذي فر�ض عليها  يف اإعادة املرا

�الت������ي عانت من اإلزامها ب������ه �التزامها فيه 

ن من يتذ�ق  قر�ناً عديدة �مدي������دة. Pل∂ الأ

ريه. �من  رية ال يطي له مذاقاً  Wع������م ا

�رش �يتخل�ض من القهر ي�سع  يتحرر من االأ

أ� اأن يعاد �سوقه  اأن يع������اد فر�سهم������ا علي������ه ا

اإليهم������ا.. لذل∂  تتمكن النازية �ال الفا�سية 

قيق ماربهما، بل قادتهما تل∂ املارب  من 

ثل������ت يف نظرية ال�سلطة  العن�رشي������ة التي 

للقي������ادة، �الطاع������ة للقاع������دة، �التي كانت 

ريات، قادتهما كما  تنادي بالب�ساق عل≈ ا

قادت الب�رشية اإىل حرب عاملية ثانية مدمرة. 

1944 كان  عوام 1939 دارت رحاها بÚ االأ

بتهما يف ال�سيطرة عل≈  أ�سبابها ر من �سمن ا

 Aالت������ي ابتداأت بال�سيطرة عل≈ الن�سا� ، العا

رير  لديها. �كان من �سمن نتائجها، اإتاحة 

كثري م������ن د�ل العا من �سيطرتهما ��سيطرة 

أك  اال�ستعم������ار ب�سكل عام. �اإعطاA حريات ا

ا  أملاني������ا �اإيطالي������ا �يف العا  للن�س������اA يف ا

 Úت �ساعدهن عل≈ تر�سي������ مكت�سباتهن �

مكانتهن..

�اإPا م������ا حا�لن������ا بع������د ه������ذا التمهيد 

ا�ستعرا�������ض كل م������ن الكاف������ات الثال عل≈ 

ح������دا لتتبع مد ق������درة املفاهيم التي ت�سري 

أة �حدها بالقيام  اإليها عل≈ تخ�سي�������ض املرا

باملهام املتعلقة به������ا، �اإبعادها عن امل�ساركة 

يف املهام املجتمعية خارجه������ا. لوجدنا باأنه 

 kuche �ل هذه الكافات �هي  بالن�سبة الأ

املطب اليتوافر يف تاري الب�رشية عل≈  أ�  ا

ما نعلم، ما ي�سري اإىل �جود ن�سو�ض مقد�سة 

أة بالقيام بعملية  أ� �سب������ه مقد�سة تلزم امل������را ا

عم������ال املنزلية عموم������اً، �تعفي  الطب �االأ

الرجل منها. ما عدا ن�ض تلمودي Pه فيه 

أنه من حق  اخامات اليه������ود اإىل ا بع�������ض ا

الرجل Wالق ز�جت������ه يف حال عدم اإعجابه 

أ� اللحم امل�سوي من قبلها..  بالطعام املطهو ا

أبا حاخامات اخر�ن يف تكملة هذا الن�ض  �ا

أة  الطالق يف ح������ال عثور الرج������ل عل≈ امرا

اأجمل من ز�جته..

�نح������ن  نك������ن لنعري هذا الن�������ض اأدن≈ 

اهتمام، � نكن لن�ست�سهد به اإال لغر�ض اأخذ 

�س�ض الفكرية التي يعتنقها  فكرة عن بع�ض االأ

أتبا´ املذه  أتبا´ هذه العقيدة، �خ�سو�ساً ا ا

رثوPك�سي منه������ا، �الذي تنتمي اإليه الفئة  االأ

اكمة يف اإ�رشائيل حالياً هذا من جهة �من  ا

جهة اأخر فاإنه الن�ض الوا�س الوحيد الذي 

أيدينا من العقائد القدÁة، �الذي  ت ا �قع 
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أة  ال ي�ست�سف منه اإلزام املرا

بل   ، فح�س الطب  بعملية 

ح�ساب  اأق�س≈  �يحا�سبه������ا 

يف ح������ال عدم اتقانها لهذه 

العملية.. �اأما ال�سق الثا 

نتعمد  فاإنن������ا  الن�������ض  من 

أتبا´  اإيراده لتو�سي نظرة ا

أة. هذه  هذه العقي������دة للمرا

الرجل  يعلنها  التي  النظرة 

اليه������ودي كل �سب������ا عند 

اأحمد  �سالت������ه بقول������ه: 

ن������∂  تخلقن������ي  ي������ا رب الأ

أة �التي ت�ست�سلم فيها  امرا

أة اليهودي������ة بقولها يف  املرا

اأحمد  �سالته������ا يومي������اً 

ن∂ خلقتني ح�س  الأ يارب 

م�سيئت������∂ �اإرادت∂ كما ن������ورده لبيان نظرة 

اتبا´ ه������ذه العقيدة اإىل الز�اج �التي تو�س 

مد امتهانهم لهذه العالقة �ا�ستهانتهم بها 

نف�سهم Wالق ز�جاتهم اإPا  لدرجة يبيحون الأ

مر الذي جعل  أ�ا م������ن هن اأجمل منهن. االأ را

علي������ه ال�سالم عل≈  ردq فع������ل النبي عي�س≈ 

ه������ذه النظرة حدياً لدرجة منع فيها الطالق 

يف العقيدة امل�سيحية اإال بحد�د �سيقة جداً 

اإن مو�س������≈ اأPن لك������م من اأجل  حيث ق������ال 

أنا  أما ا ق�سا�ة قلوبك������م اأن تطلقوا ن�ساAكم. �ا

أته اإال ل�سب الزن≈  فاأقول لكم من Wلق امرا

. �الذي يتز�ج مبطلقة  �تز�ج باأخر ي������ز

.. يز

�لك������ي ال نخرج عن مو�سوعنا �ن�ستطرد 

مور التي فر�ستها م�سرية البحث.  يف هذه االأ

أة باملطب  �فيما يتعل������ق مبو�سو´ عالقة املرا

الذي نحن ب�سدده.  يحتو القران الكرمي �ال 

 Aال�سنة ال�رشيفة عل≈ ن�سو�ض توكل اإىل الن�سا

أ� تفر�سها عليهن.  مهمة اخلدمة املنزلي������ة ا

مر للنا�ض بجن�سيهم كما تركا  لكنهما تركا االأ
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خر اإليهم،  الكثري من اأموره������م الدنيوية االأ

ليعاجلوها بال�سكل ال������ذي يريد�ن �الكيفية 

حاديث  أت������ت االأ أنها منا�سبة. �ا التي ي������ر�ن ا

النبوي������ة لتنظي������م هذا املو�س������و´ ب�سكل عام 

الرجل را´ �ه������و م�سوؤ�ل عن رعيته  لتقول 

أة راعي������ة �هي م�سوؤ�لة ع������ن رعيتها  �املرا

حيث درج النا�������ض عل≈ تق�سيم العمل بينهما 

أع������راف Pل∂ الزمان  ب�سكل Wوعي، ح�س ا

أة  فتخ�س�ض الرجل بالعمل خارج املنزل �املرا

�ض تبÚ باأنه  داخله. ��سرية الر�سول الكرمي

كان يعمل كعم������ل اأهله حيث كان يرتق ثوبه، 

�يجل �ساته، �يغ�سل اإناAه..

�تاأتي يف ه������ذا املجال اإجاب������ة اخلليفة 

عمر بن اخلطاب عل������≈ ا�ستف�سار  الكب������ري 

رج������ل جاA ي�سك������و اإليه خل������ق ز�جته ف�سمع 

ز�جة اخلليف������ة تتطا�ل علي������ه ف�ساأله عند 

مثوله بÚ يديه عن �سب �سكوته عليها فقال 

قوق لها  يا اأخي اأحتملها  اخلليفة عمر: 

علي. اإنها Wباخة لطعامي، �خبازة خلبزي، 

�سالة لثيابي، �مر�سعة لولدي، �لي�ض Pل∂ 

.. ياأتي ه������ذا اجلواب ليوؤكد  بواج عليها

أة بالطب  عل≈ عدم �جود تعاليم تل������زم املرا

ا  �اأعمال البيت، �تعف������ي الرجل منها. �اإ

مر م������رت� لهم������ا يت�رشفان ب������ه ح�س  االأ

اتفاقهما..

�نحن ال نق�س������د بهذا ال������كالم اإWالقاً 

أة عل≈ ع������دم العمل يف املطب  ري�ض املرا

ردها عل≈ اأعمال املنزل. كما  �ال ن�سع≈ اإىل 

لوله fiلها �تبادل  ال نق�سد دعوة الرجل 

املواقع معها.. كل ما نريد اأن نقوله اأن االتفاق 

مور..  بينهم������ا هو الذي يحدد مث������ل هذه االأ

مو�سوليني هي  هتلر �حليفه  �اأن مقولة 

مقولة مغر�سة فر�ستها امل�سلحة، �اأدجلتها 

أثبتت خطاأها بدليل اأن  يام ا ال�سلطة. �اأن االأ

يطالية  تعودا اإىل املطب  ملانية �االإ أة االأ املرا

تنعا ع������ن العمل خارج بيوتهما من جهة،  �

ل������ الطباخÚ الذي������ن يطلعون علينا  أ �اأن ا

كل يوم عل������≈ ال�سا�سة ال�سغرية هم Wباخون 

Pكور. فهذا من جه������ة ال�سيف رمزي، �Pا 

، �اخ������ر ال�سيف ماي∂، �الرابع  ال�سيف تو

ا ي�سم لنا اأن ن�ستنت باأنه   . ال�سي������ف يان

كنوا من اإحراز ق�س  م������ا دام الرجال قد 

 Aال�سبق يف اأمور املطب التي امتهنتها الن�سا

عل≈ مدار القر�ن الطويلة املا�سية فلماPا ال 

تق������وم الن�ساA باإحراز ق�س ال�سبق اأي�ساً يف 

عمال العامة الت������ي امتهنها الرجال عل≈  االأ

مدار القر�ن الطويلة القادمة..

أ  أم������ا بالن�سبة للكلم������ة الثانية التي تبدا �ا

ملاني������ة بح������رف ال������كاف �هي  يف اللغ������ة االأ

ا ال �س∂  Wف������ال فاإن������ه  kinder اأي االأ
أك ارتباWاً  أة �ا أك اإلت�ساقاً باملرا فيه باأنها ا

م������ل �اإ‚اب  ن ا . الأ معه������ا م������ن املطب������
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أه������م مفردات لغة  Wف������ال �تن�سئتهم من ا االأ

مومة، �التي هي لي�ست �Xيفة تتلق≈ فيها  االأ

يوانات اجلديدة فتحت�سنها  نث≈ بذ�ر ا االأ

 . داخ������ل ج�سمها ثم تطرحه������ا خارجه فق

يوانات اإثر  بل هي �سم������ان تنمية ه������ذه ا

اإب�ساره������ا للنور �ح�سن اإعداد املهد املنا�س 

لتطورها �الظر�ف املالئمة لن�سجها �توفري 

متطلباتها �م�ستلزماته������ا من اإر�سا´ �عناية 

�تنظيف �رعاية. حت������≈ تتمكن من الوقوف 

عل≈ رجليها �تاأم������Ú احتياجاتها عن Wريق 

�ساعديها..

�ىل هي  Wفال يف مراحلها االأ �تن�سئة االأ

أة به. �ال  أة �تخت�������ض املرا أم������ر يخت�ض باملرا ا

يتمكن الرجل من م�ساعدتها به اإال يف حد�د 

 Aثدا ل∂ االأ أة �حدها الت������ي  �سيق������ة. فاملرا

 Aأ�سا�ض البنا ر�سا´ �التي تعت ا التي ت�سل لالإ

ر�سا´ الطبيعي  يوات. �االإ �التكوين لهذه ا

�سل �ال�سلة الفيزيولوجية �الر�حية  ه������و االأ

ر�سا´  بÚ املواليد �fiيطه������م اجلديد. �االإ

اجة �يف  ال�سناع������ي هو البديل ل������ه عند ا

أة  ر�سا´ من امرا أم������ا االإ ح������االت ال�رش�رة. �ا

م فهو البديل االخر الذي كان منت�رشاً  ري االأ

ا�رش.  يف املا�س������ي اأك من انت�س������اره يف ا

قيق نو´  �كان يق�س������د فيه فيم������ا يق�سد 

من اال�ستقالل للمواليد اجلدد عن اأمهاتهم 

مكاناتهم، �بال�سكل  قيقاً لذ�اتهم �تنمية الإ

ال������ذي كان يتبع �سابقاً عن������د العرب باإر�سال 

أبنائه������م اإىل البادي������ة �اإبعادهم عن اأمهاتهم  ا

�ض  ريها. �الر�سول الكرمي �اإر�ساعهم من 

خري مثال عل������≈ Pل∂. �قد اتبعت بع�ض من 

تلفة من اإبعاد  ������اPج  ال�سع������وب القدÁة 

بن������اA عن االباA كان اله������دف منها اإعداد  االأ

Wفال با�ستقاللية �تنمية �سخ�سياتهم من  االأ

د�ن ع�سبية �توحي������د توجهاتهم القومية.. 

Wفال يف مراحل  �عموماً اإPا كانت تن�سئة االأ

أة، فاإن  �ىل م������ن اأهم مهام امل������را حياته������م االأ

تن�سئتهم يف املراح������ل التالية ينبغي اأن تكون 

أة �الرجل من جهة،  مهمة م�سرتكة بÚ امل������را

�املجتمع ال������ذي ي�سمهما م������ن جهة اأخر 

�ب�سكل يرتت������ فيه عليهم جميع������اً خاللها 

.. التعا�ن عل≈ اإ‚ازها ب�سكل �سحي

�تتب������ع املجتمع������ات املتطورة ع������دداً من 

 Úات الت������ي تهدف اأ�س������اًل اإىل تاأمAج������را االإ

Wفال. �Pل∂  راح������ة العائلة �ح�سن تن�سئة االأ

اهات النازية �الفا�سية  بعد اأن ف�سل������ت اال

أة اإىل املنزل  �من يد�ر يف فلكها يف اإعادة املرا

�اإلزامها بالبقاA فيه �توزيع �قتها بÚ الطب 

�متطلباتها.  Wف������ال  االأ �تن�سئة  �م�ستلزماته 

ا�س≈ Pل∂ م������ع التو�سع �التف يف اإقامة  �

املوؤ�س�س������ات االجتماعي������ة اجلماعية. كد�ر 

Wفال، �بي������وت امل�سنÚ للكبار  �سانة لالأ ا

عل≈ حد �سواP� ..Aل∂ يف Xل اراA مت�ساربة 
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رية  قيقاً  تت������وز´ بÚ موؤيد يعت������ Pل∂ 

ن�سان �تاأكيداً عل≈ فرديته. �بÚ معار�ض  االإ

ن�سانية �ترقيعاً  يعد Pل∂ ت�سنيعاً للم�ساعر االإ

وي عل≈  لها عن Wري������ق د�ر للح�سان������ة 

 Aت�سم ابا Úد�ر للم�سن� ،Aري ابا اأWفال من 

ب������ال اأ�الد..�عموماً يبد� اأن للتقدم �رشيبته 

 Aللتح�رش اإيجابياته ��سلبياته. �اأن لكل �سي�

ياة حدين ��جهÚ. �لوال قبول النا�ض  يف ا

للحد القاWع �الوجه القا�سي منها ملا ��سلوا 

ماً عن  ياة ر اإىل ما ��سلوا اإلي������ه.. لكن ا

�سهل  ف�سل �االأ Pل������∂ تدفع با�ستمرار نحو االأ

جم������ل، �التي هي اأزه≈ �اأكمل يف بع�ض  �االأ

مث������ل يف جوانبه������ا  جوانبه������ا �اإن  تك������ن االأ

. �هنيئ������اً ملن يتمك������ن اأن ياأخذ من  خ������ر االأ

يجابي �ينبذ �جهه ال�سلبي  التقدم �جهه االإ

را�ؤه �كانت جاPبيته.. مهما كان اإ

أ بحرف الكاف  �اأما الكلمة الثالثة التي تبدا

اأي  kirche ملانية �هي  اأي�ساً يف اللغ������ة االأ

الكني�سة فه������ي كالعادة القن������ا´ الذي يلب�سه 

يرتدي������ه  ال������ذي   Aالك�س������ا� املتحكم������ون 

تبا´  املتنف������ذ�ن �الغطاA الذي يتدثر به االأ

ع������وان �املنافقون عندما يريد�ن ت�سويق  �االأ

ه������م �ت�سويغه لفائدتهم.. اأي م�رش�´ ل�سا

�هي باأ�سكالها املختلفة �مظاهرها املتباينة، 

�م������ن د�ن الدخ������ول بكثري م������ن التفا�سيل، 

ال�سال الذي ي�ستخدمون������ه جميعاً ملمار�سة 

أة  الظل������م �مزا�لة القهر.. �يع������د تقييد املرا

رادة الرجل  ديد حرياته������ا �اتباعه������ا الإ �

ربة  ت  �سب������ق الذي  �اإدارت������ه امليدان االأ

أثناA االنقالب الذكوري  هذا ال�سال فيه يف ا

موي �الذي ا�ستهدف اإخ�سا´  عل≈ النظام االأ

له نظراً ل�سعف  الن�ساA للرجال خ�سوعهن لالإ

Wبيعته������ن اجل�سدية �العقلية عل≈ حد تعبري 

توما�ض االكوين������ي �الذي Wال باأن يح 

بناA اباAهم اأك من اأمهاتهم معيداً بذل∂  االأ

مقولة الطاعات الثال التي كانت �سائدة يف 

قدم �التي كانت تفر�ض عل≈  املجتمع������ات االأ

بيها قبله �البنها  أة الطاعة لز�جه������ا �الأ املرا

بعد Pل∂..

ف������كار �سائدة  �لق������د Xلت مثل ه������ذه االأ

q يف القرن  �سال الديني ال������ذي  ������م االإ �ر

اخلام�ض ع�������رش حت≈ الق������رن التا�سع ع�رش. 

�حاكاه������ا يف املجتمع������ات ال�رشقي������ة اأفكار 

أة عل������≈ ال�سجود لز�جها  ������ث املرا مقاربة 

������ري الي�سرية  �سالح������ات الكبرية � ������م االإ ر

التي ج������اAت بها اخ������ر ال�رشائ������ع ال�سما�ية 

أة  �سÚ العالقة بÚ املرا �التي ركزت عل≈ 

أة الكثري من حقوقها  �الرجل، �اإعطاA امل������را

ن�سانية التي  املدني������ة، �اإع������ادة حقوقه������ا االإ

�سلبته������ا لها املجتمع������ات القدÁة.. فمعظم 

املجتمع������ات الغربي������ة �ال�رشقي������ة القدÁ������ة 

أة باأ�سكال ��سور  كانت تظهر امتهانه������ا للمرا



ç h çا◊اAاä ال اaاä ال املôاH IC ال

311 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

تلف������ة فبع�سها كانت تعت������ �الدة البنات 

نا  �ن االإ هانات. فاليهود كانوا يعت من االإ

من اإنتاج اخل�سية الي�رش بينما الذكور من 

 . أق������و من الي�رش اإنت������اج اليمن≈ التي هي ا

�ن املدة الالزم������ة لطهارة  كم������ا كانوا يعت������

نث≈ �سعف امل������دة ملن تلد الذكر.  م������ن تلد االأ

�الد الذكور قادرين  �ن االأ �الهنود كانوا يعت

عل≈ تخلي�ض ابائهم من النار بينما ال تتمكن 

ن������ا من Pل∂. �ال�سيني������ون كانوا يقتلون  االإ

نا املولودات �كذل∂ اأهل �سبارWة  بع�ض االإ

يف اليونان الذين كان������وا يتخل�سون من �سبع 

اإنا من كل ع�رش مولودات. �الر�مان كانوا 

نا ب������اإدارة ابائهم  �ن ع������ن رف�سهم لالإ يع

لوجوههم اإىل اجلان������ االخر بعد �الدتهم. 

�ن عن ترحيبهم بالذكور �عدم تخليهم  �يع

أثر هذه الوالدة..  ر�ض ا عنهم برفعهم عن االأ

�كان الرجال يف كثري من املجتمعات يبيعون 

أ� ياأجر�نه������ن. �ير�ي اأن  بناته������م �ن�ساAهم ا

‚لي������زي كان يبي������ للرجل بيع  القان������ون االإ

أن������ه كان يحدد  ز�جته حت≈ ع������ام 1805. �ا

ثمنها ب�ست بن�سات. �يف عام 1931 با´ رجل 

ز�جته بخم�سمئة جني������ه متعلاًل باأن القانون 

كان ي�سم������ بذل������∂ قبل قرن م������ن الزمان.. 

جراAات كان������ت تتم يف Xل  �جمي������ع هذه االإ

�جود الكني�س������ة باأ�سكالها املختلفة �بت�سجيع 

ا  االت. �هذا  ثليها يف كثري من ا من 

مو�سوليني اإىل Wل العودة  هتل������ر � دفع 

ططاتهم  اإليها لتمرير اأهدافه������م �تنفيذ 

م������ن خاللها. لك������ن الن�س������اA  ير�سخن اإىل 

هذا الطل �قا�من������ه. �عملن عل≈ الت�سبث 

باملكا�س الت������ي ح�سلن عليه������ا ��سعÚ اإىل 

املزيد منها.. 

❁    ❁    ❁

ناأتي بعد ه������ذا العر�ض ال�رشيع للكافات 

أي�ساً كلمات  اAات الثال �هي ا الثال اإىل ا

ثرية  اA �لكن بلغتنا العربية االأ أ بحرف ا تبدا

�الت������ي تتمي������ز باأن لكل حرف م������ن حر�فها 

 Aا داللت������ه الرمزية. حيث يرم������ز حرف ا

ميمية يف  رارة يف املعاملة �ا فيه������ا اإىل ا

ق  ا ائية هي  العالقة. �هذه الكلمات ا

أة  رية �ه������ي تت�سم باأن املرا ا ا � �

، �كيف������اً اأن�رش، �قدراً اأ�فر،  أك ل∂ كماً ا

من املفاهيم التي ت�سري اإليها.�اأن م�سامينها 

م، �التي  كفيلة بالرتاحم �التالح������م �التنا

 Úأة �تب ت������دل جميعه������ا عل≈ Wبيع������ة امل������را

أبعادها.�تب������د� �كاأنها ت�س������كل الAات ثال  ا

تت�س������د لتل∂ الكاف������ات �تعمل عل≈ اإبطال 

تاأثريها �اإيقاف مفعولها..

�اإPا ما حا�لن������ا بعد Pل∂ ا�ستعرا�ض كل 

اAات �بعجالة م�سابهة لتل∂ التي  من هذه ا

أبعاد  جلاأنا م������ع الكافات ��سعين������ا اإىل تتبع ا
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ري  أة � املفاهيم التي ت�سري اإليها لد املرا

مد قدرتها عل≈ اإيجاد عالقة متوازنة بينها 

�بÚ الرجل من جه������ة، �بينها �بÚ املجتمع 

أنا  . �ابتدا الذي ي�سمهم������ا من جهة اأخ������ر

ق التي تاأتي يف مقدمتها. لوجدنا  ا بكلمة 

عبد   Pستا� أنف�سن������ا نردد مع كاتبنا الكبري االأ ا

مدن  الرحمن منيف يف خما�سيته الرائعة 

ق حق �اأن  املل������ املقولة التي تن�ض باأن ا

ن  ق لي�ض له حق.. �Pل∂ الأ من ال يعرتف با

ق باأب�س تعاريفه هو امل�سال الطبيعية  ا

ن�سان  �سا�سية الت������ي يكت�سبها االإ �املناف������ع االأ

ياتهما  بجن�سيه بحكم الوالدة، �التي توؤمن 

ا�ستمرارها �لوجودهما معناه �مغزاه..

ق  �يبÚ تاري������ الب�رشية ب������اأن اإقرار ا

لي�سب قانوناً �اج التنفيذ ال يكون اإال عن 

Wري������ق توفري القدرة عل������≈ فر�سه. �القدرة 

هي رديف للق������وة. �هي �حدها الكفيلة عن 

ري�ض العقل لتحويل حرية  Wريق ال�رشا´ 

العدل  الفع������ل اإىل قيمة يطلق عليه������ا ا�سم 

ق �الطاق������ة املحركة له  �الت������ي هي ر� ا

�نتيجة تاأثري القوة علي������ه �ح�سيلة تفاعلها 

أ�سب������اب تاأخر ح�سول  مع������ه.. �هذا يف�������رش ا

أة عل������≈ حقوقها من جهة، �يو�س تدرج  املرا

ياة  . فحق ا ح�سولها عليها من جهة اأخر

قوق الت������ي ح�سلت عليها  أ�ائل ا ه������و من ا

أد  بعد �سل�سلة من املمار�سات ترا�حت بÚ الوا

للبنت املولودة �الدفن للز�جة مع ز�جها بعد 

موته. �حق امللكية  يجر اإقراره، �خ�سو�ساً 

يف الد�ل الغربية اإال بعد الثورة ال�سناعية. 

مور العامة  �حقوق التعب������ري �امل�ساركة يف االأ

أ العم������ل فيها اإال يف بداي������ات القرن   يب������دا

قوق اخلا�سة له������ا ال تزال  الع�رشي������ن. �ا

‹������ال اأخذ �رد يف بع�������ض املجتمعات �مد 

�ج������زر يف بع�سها االخر.. �قد كان لل�رشائع 

ك  خرها بال������ذات، الد�ر االأ ال�سما�ي������ة، �الأ

قوق. كما  يف امل�ساعدة عل������≈ اإقرار هذه ا

�سال الديني،�لثورة العقل، د�ر بارز  كان لالإ

قرار، بعد اأن لعب������ت املمار�سات  يف ه������ذا االإ

العقائدي������ة اخلاWئة �املغر�س������ة د�راً كبرياً 

اخراً يف تعوي������ق تطبيقها �عرقلة م�سريتها. 

�كاأنه������ا �اأ�سحابها ت�ستقطب������ان اللعنة التي 

اأمطره������ا الر�س������ول الكرمي عليهم������ا بقوله: 

. º¡æيH ≥ G ´سا�CG اeƒb G ن©d

������ا ال �س∂ فيه ب������اأن حماية القانون  � 

ن�سان  م������ان لالإ للحق������وق هدفه������ا تاأم������Ú االأ

�جعل������ه يعي�ض بي�رشm �اWمئن������ان. لذل∂ كان 

يطل������ق عل≈ ال������وزارات التي ت�س������م املحاكم 

اخلا�سة بتطبيق القانون يف املا�سي القري 

قاني������ة كم������ا يطلق االن  ا ا�س������م �زارات 

عل������≈ الكليات اجلامعي������ة التي تعد الطالب 

للدف������ا´ عن القانون �الق�ساA به ا�سم كليات 

أة  ا ال �س∂ فيه اأن املرا .. كما اأن  قوق ا
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ق لكونها  اأقدر من الرجل عل������≈ اإحقاق ا

أك  مان.�ا أ�سالي االأ اأميل اإىل البحث ع������ن ا

أ� بحا�ستها ال�ساد�سة، عل≈  قدرة باإح�سا�سها، ا

أ�سالي اللف �الد�ران. �باعتبار اأن  اإكت�ساف ا

د�افع ا �اخلري لديها اأك من مثيالتها 

ل������د الرجال �ن������واز´ ال�رش �الع������د�ان اأقل 

أة  ق لد املرا ق اأن مفهوم ا �اأ�سعف.. �ا

ا هو عن������د الرجل �اأزه≈. �يكفي  اأن�سع 

ن�سان ت�رشف������ات اأمه �ز�جته  اأن يراق������ االإ

�اأخوات������ه اليتلم�ض مد حر�سهن عل≈ عدم 

أف������راد العائلة Pكوراً �اإناثاً  التفري بحقوق ا

نان �اجلمال عليها..  �اإ�سفائهن مل�سة من ا

م  �لع������ل اأجمل ما يقال يف هذا املجال اأن االأ

ثل بالن�سبة ل������كل منا نحن الرجال مفهوم 

خ������ت فتمثل مفه������وم اخلري  ������ق �اأما االأ ا

�الز�جة مفهوم اجلمال.. �لقد ع ال�سع 

‚لي������زي يف ا�ستبيان اأج������راه اأحد مراكز  االإ

بحا عن ا�ستيائه املغل������ف باال�ستح�سان  االأ

من موق������ف رئي�سة �زارت������ه ماجريت تات�رش 

خ������الل ح������رب فولكالن������د الت������ي دارت مع 

ح�سن ما قامت به لكننا   رجنتÚ بقوله  االأ

أ�  رب باأنها تت�رشف كاأمنا ا ن�سع������ر خالل ا

.. أ� ز�جتنا اأختنا ا

حد  مر البديهي باأنه ال يحق الأ �اإPا كان االأ

ركة  اأن يعار�ض حق كل مولود يف النمو �ا

ي كان اأن  اه������ات فاإنه ال يحق الأ يف كل اال

أنث≈  أ� ا يعار�ض ح�سول هذا املولود Pكراً كان ا

عل≈ جميع حقوقه امل�رش�عة.. لذل∂ فقد  

بع������د ��سول الب�رشي������ة اإىل درجة منا�سبة من 

قوق عاملياً �اأWلق  الوعي اإىل اإقرار هذه ا

ن�سان �التي تعت من  حقوق االإ عليها ا�سم 

نها تعمل  أ�س�ض تقدم اجلن�ض الب�رشي الأ اأهم ا

ن�سان من مفهوم بيولوجي اإىل  ويل االإ عل≈ 

نظمة  مفه������وم اأخالقي �لوال قي������ام بع�ض االأ

يريها  قوق � الغربية با�ستغالل ه������ذه ا

مل�سلحته������ا اأحياناً ل������كان �سد�رها من اأهم 

������ا ال�س∂ فيه اأن  ن�سانية. � ‚������ازات االإ االإ

ماية لها  قوق �تاأم������Ú ا تعميم ه������ذه ا

�الت�سدي ملحا�الت ا�ستثناA اجلن�ض الب�رشي 

أب������رز معا االنتقال  من بع�سها �سيكون من ا

ن�سانية..  بالب�رشية اإىل مرتبة االإ

�اإPا م������ا انتقلن������ا بعد Pل������∂ اإىل الكلمة 

اA �هي كلمة  أ بح������رف ا الثاني������ة التي تبدا

أة  ح �حا�لن������ا التعرف عل≈ نظ������رة املرا

أ�سلوب  اإىل املفه������وم الذي ت�سري اإليه، �تلم�ض ا

�ىل  تعامله������ا معه. لتبÚ لن������ا اأن اجلذ�ر االأ

أة  ملفه������وم ا بداأت ت�رشب يف اأعماق املرا

��رشيكها الرجل منذ اأن تعرفا معاً عل≈ ن�سوة 

عناق ر�حيهما، �رع�سة الت�ساق ج�سديهما. 

لكن هذه اجل������ذ�ر اأخذت تتف������ر´ �تت�سع 

أة منذ اأن اأح�ست  زر لد املرا أك �اأ ب�سكل ا

بانتفا يف بطنها، �بحركة تداع اأح�ساAها 
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������وج يف داخله������ا، �من������ذ اأن �سعرت باالم  �

املخا�ض التي تالها انف�سال جزmA منها خرج 

راً فاه مطلق������اً منه �رشخة  اإىل الوج������ود فا

مل عملية اختار ا  ياة.. �ا ا�ستقبال ا

له������ا جن�ض الن�ساA، �خ�س�س������ه د�ن الرجال 

مل م�سوؤ�لياتها، بعد اأن  للقيام باأعبائها، �

هياأه ج�سدياً �نف�سي������اً لهذه العملية �حج 

أ�سار اإىل  هذه التهيئة عن جن�������ض الرجال، �ا

نث≈  �لي�ض الذكر كاالأ Pل∂ يف القول الكرمي 

�ال������ذي يت�س من������ه تف�سيل الن�س������اA عل≈ 

الرجال �لي�ض العك�ض..

أة، �عل≈ مدار التاري  أثبتت امل������را �لقد ا

لهي  قدرتها عل������≈ القيام به������ذا التكليف االإ

م  م������ل اأعبائه ر النبي������ل، �اإقبالها عل≈ 

، �م������ا يرافقه من  مايعرتي������ه من م�ساع������

، حا�ل املنظر�ن م������ن اأحبار اليهود  متاع

رات لها مبا يتوافق مع  ات �امل ��سع امل�سو

فكار التي كانت �سائدة خالل فرتة ��سعها،  االأ

مومي  �التي رافقت التحول م������ن النظام االأ

ية  ب������وي، فاأ�سن������د�ا اإىل ا اإىل النظ������ام االأ

 Aرا أة مهمة اإ أة، �اإىل املرا واA امل������را مهمة اإ

كل م������ن الثمرة املحرمة من ثمار  الرجل باالأ

مل  اجلنة. �جعلوا الزحف عقاباً للحية �ا

أة �العمل عقاباً للرجل عل≈ هذه  عقاباً للمرا

املخالف������ة، كما جاA يف اإح������د فقرات �سفر 

�قال الرب  التكوين يف التوراة �التي تن�ض 

ن∂ فعلت هذا ملعونة اأنت من  له للحية الأ االإ

جمي������ع البهائم. عل≈ بطن������∂ ت�سعÚ �تراباً 

أة تكثرياً  أيام حيات������∂. �قال للمرا تاأكلÚ كل ا

أتعاب حبل∂، �بالوج������ع تلدين اأ�الداً. أك������ ا ا

أق������وال امراأت∂..  ن������∂ �سمعت ا دم الأ �قال الأ

ر�ض  بعرق �جه∂ تاأكل خبزاً، حت≈ تعود اإىل االأ

ن������∂ تراب �اإىل الرتاب  التي اأخذت منها، الأ

. اإP تت�س من ه������ذه الفقرة اجلذ�ر  تع������ود

أة،  العميقة لتق�سيم العمل ب������Ú الرجل �املرا

 A أة الع �تتجل������≈ د�افعها التي حمل������ت املرا

ته������ا م�سدراً للزلل.  ك������ من الوزر �اعت االأ

م������ر الذي قامت اخ������ر ال�رشائع ال�سما�ية  االأ

بت�سويبه ���سعه يف م�ساره ال�سحي يف االية 

أزلهما ال�سيطان  �ا الكرÁة الت������ي �رد فيها 

أة بفعل الرجل  ت م�س������ا�اة فعل املرا �التي 

ية.. q فيها اإحالل ال�سيطان fiل ا كما 

مل  حوال ف������اإن عملية ا �يف جميع االأ

أناWها ا بحواA ه������ي عملية توليد  الت������ي ا

ياة، الت������ي هي يف الوق������ت نف�سه عملية  ا

 Aم������ل �كحوا ي������اة كا . فا تولي������د ا

اA �هو  أ بح������رف ا ������ جميعها تبدا �كا

رف الداف الدافق الذي يتو�سطه كلمة  ا

�ىل.. �لقد  الرحم املحت������وي لبذرته������ا االأ

ب������ة بع�ض الرج������ال العا�سقÚ يف  دفع������ت ر

مل  التوحد مع ن�سائهم حت������≈ يف عملية ا

اإىل الق������ول عند مراجعته������م معهن للطبي 
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نحن حامالن يا دكتور حيث بداأت  الن�سائي 

هذه الظاهرة يف االنت�سار يف بع�ض البلدان 

WباA يف هذا  ح�س������ ما يفيد فيه بع�������ض االأ

املجال..

�حواA عند توليدها للحياة ال يفرق رحمها 

ري عملية التخلق فيه  أنث≈، بل  بP Úكر �ا

يوان املنوي  ب�سكل ع�سوائي. فااللتقاA بÚ ا

�البوي�سة يتم مبح�������ض امل�سادفة. �انتقال 

م������ل العوامل الوراثية لد  اجلينات التي 

اثلة. لذل∂ فاإن  كمه م�سادفة  بوين  االأ

العوام������ل اخللقية لد اجلن�س������Ú مت�سابهة 

�متماثلة، با�ستثناA العوامل املتعلقة باجلن�ض، 

ع�ساA التنا�سلية �التي  �من �سمنها �سكل االأ

دده������ا مورث������ات خا�س������ة �تتحك������م فيها 

اإفرازات هرموني������ة متخ�س�سة. �هذا يعني 

عدم �ج������ود اختالفات خلقي������ة فيما يتعلق 

بالبن������≈ العقلي������ة �القو الفكري������ة �الر�ؤ 

أة بزيادة  بداعية بÚ اجلن�سÚ �تتميز املرا االإ

الق������درات العاWفية التي نطل������ق عليها ا�سم 

ياة ثم  ا �Pل∂ ب�سب احت�سانها بذرة ا

رعايتها بعد انف�سالها عن ج�سدها بال�سكل 

ال������ذي ترع≈ في������ه ج�سدها نف�س������ه ��سمها 

اإىل �سدره������ا قريب������اً اإىل قلبها خالل عملية 

ر�سا´. �اأما الرج������ل فينتهي د�ره بقذف  االإ

يوانات املنوية حيث ال يقوم بتتبعها بعد  ا

انف�سالها �تلقف ز�جته لها..

�ا بعد Pل������∂ يتمرد عل≈ الفر�قات 

الناجمة عن التجني�ض، �االعتبارات النا�سئة 

ع������ن التذك������ري �التاأنيث �ه������و موقف �لي�ض 

أ�سلوب عمل �لي�������ض �سعاراً، �هو  خطاب������اً، �ا

ي������اة �fi�سلتها. ي�ستم������د مفرداته  نتاج ا

منها �ير تقالي������ده عنها. �ي�سفي اجلمال 

ق الوحيد الذي  عليه������ا. اإ�سافة اإىل كونه ا

تكفله جميع ال�رشائع �القوانÚ �النه الذي 

ياة  اختارته الطبيعة للتكاث������ر. �هو كما ا

 Aالط������رف القادر عل≈ العطا� .Aاأخذ �عطا

�سد حناناً.  ك حباً �االأ خذ هو االأ اأك من االأ

أة هي هذا الطرف بال مناز´ باعرتاف  �املرا

كل الرجال..

 Aا أ با �اأما الكلم������ة الثالثة التي تب������دا

أنبل ال�سم������ات التي فطر  فاإنه������ا ت�س������ري اإىل ا

ن�س������ان عليها بينم������ا درجت الطبيعة  ا االإ

قو من الب�رش  الب�رشية عل≈ قيام الطرف االأ

�سع������ف �العمل عل≈  ب�سلبه������ا من الطرف االأ

رية التي ال  ا حرمان������ه منها �هي كلم������ة 

ن�سانية..  يعلوها �س������يA عل≈ �سلم القي������م االإ

زمان  �اإPا كان الب�������رش قد عملوا يف قدمي االأ

عل≈ تفري ه������ذه الكلمة من fiتواها ب�سكل 

ف������ �قا�ض عن Wريق اتب������ا´ نظام العبودية 

الذي Wحن كال اجلن�سÚ برحاه فرتة مديدة 

من الزمان. فاإن ه������وؤالA الب�رش ما زالوا، مع 

�س������ف، يعمل������ون عل≈ ه������ذا التفري �لكن  االأ
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اأ�سح������≈ مبوجبه  ب�سكل متط������ور �متح�رش 

نظام العبودية يطب������ق جماعياً، بعد اأن كان 

يطب������ق ب�س������كلm اإفرادي يف املا�س������ي القري 

�البعيد. �اأم�س������≈ ي�ستهدف ال�سعوب اإ�سافة 

�سخا�ض.. اإىل ا�ستهدافه لالأ

ار�سات هذا  �اإPا ما حا�لنا تتبع بع�ض 

املا�سي البعي������د لقابلتنا املدر�س������ة اليونانية 

�سق������را•  البارزي������ن  الثالث������ة  بفال�سفته������ا 

أر�سط������و، �الذين تتابعوا خالل  �اأفالWون �ا

قرن �احد قبل املي������الد باأربعة من القر�ن. 

أق������دم ه������وؤالA الفال�سفة  �لطالعتن������ا نظرة ا

اثل  �سق������را• اإىل العبي������د �الت������ي كانت 

يوان املنت������ حيث كان يعت  نظرت������ه اإىل ا

�س������ول عليهم  ������رب ه������ي ��سيلة ا اأن ا

يوان،  �س������ول عل≈ هذا ا أنهم ��سيلة ا �ا

أ�سيادهم  ا �كان يطالبهم بالطاع������ة �يطال 

اأر�سطو  باإWعامهم لقاAها. �لواجهتنا نظرة 

الذي كان اخر ه������وؤالA الفال�سفة �التي ع 

أنه اإPا كان  عنها بقوله باأن العبد كالبهيمة �ا

عل������≈ �سي������ده اأن يعامله معامل������ة ح�سنة فهو 

ل�سال ال�سيد �لي�ض ل�سال العبد. �لفاجاأتنا 

اأفالWون املثالية  عدم قدرة نظرة اأ��سطهم 

يف جمهوريته الفا�سلة من تلطيف حدة نظرة 

املجتمع اليونا اإىل العبودية.

�اإPا م������ا انتقلن������ا بعد Pل������∂ اإىل الثقافة 

الر�مانية لوجدن������ا باأنها بنت اأ‹ادها عل≈ 

�سواعد العبيد �بعرقهم �دمائهم حيث تدل 

املعطيات التاريخي������ة باأنه كان يف ر�ما قبل 

أل������ف عبد خلدم������ة 20األف  امل�سيحي������ة 400ا

. كما تدل عل≈ اأن قتل العبد  مواWن ر�ما

من قبل �سي������ده كان �سائعاً �م�رش�عاً يف Xل 

أن������ه  Áنع اإال بع������د انت�سار  Pل������∂ النظام �ا

امل�سيحية بخم�سة ق������ر�ن �نيف حيث منعت 

الكني�سة يف عام 517م قتل ال�سيد لعبده من 

د�ن حق..

 Úقرب لتب �اإPا ما ��سلنا اإىل املا�سي االأ

لنا باأن اأ�ر�بة تبنت الرق نظاماً �منهجاً حت≈ 

بعد ع�رش النه�سة. �اأما اأمريكا التي انبثقت 

عن اأ�ر�بة، فقد بنت ح�سارتها عل≈ اأكتاف 

العبيد، �ر�ت ثقافتها من دمائهم. حيث كان 

�ائل ي�سطاد�ن �س������كان اأفريقيا  اده������ا االأ q�ر

اإىل  ا�سطياده������م للحيوان������ات. �ي�سحنونهم 

ر�ض اجلديدة �سحنهم لها. مطبقÚ عليها  االأ

عبودي������ة Pل∂ الزمان �التي  ا�ستبدالها يف 

هذا الزمان باأ�سل������وب ح�ساري حديث تقوم 

ات  عن Wريقه اأمريكا با�سطياد عقول �خ

، بل  ��سواع������د لي�ض �سكان اأفريقي������ا فح�س

�سكان العا اأجم������ع، بتقدمي املغريات املادية 

�املعا�سية له������م، فيها فيهاجر�ن Wوعاً اإليها 

�سهام يف  حيث يقوم هذا الرقيق اجلديد باالإ

�سارة التي قام اأ�سالفهم من الرقيق  بناA ا

أ�س�سها.. القدمي بو�سع ا
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أة تعامل ل������د الكثري من  �كان������ت امل������را

أ�  �س������ارات القدÁ������ة معامل������ة الرقيق. ا ا

مبعن≈ اخر كانت رقيقة املتعة �العمل بينهما 

 .. كان العب������د من الرجال رقي������ق عمل فق

يوان  �كان خطفه������ا يعت معادالً خلطف ا

كم������ا يف الو�سايا التوراتي������ة. �كان عليها اأن 

لياPة..  تلزم بيته������ا �ت�سمت كما ن�س������ت االإ

�كان Áن������ع عليها لف������ß ا�س������م ز�جها كما 

ها  اأر�سطو يعت يف ب������الد الفر�������ض.. �كان 

د  لوق������اً ناق�ساً.. �  �سوخاً � Pك������راً 

ور قب������ل امليالد بت�سعة قر�ن  مناداة فيثا

�fi������ا�الت اأفالWون بع������ده بقرنÚ بتحقيق 

أ تكافوؤ الفر�ض. �ا�ستمرت هذه النظرة  مبدا

اإىل م������ا بعد انت�س������ار امل�سيحي������ة �ع عنها 

ينبغي عل≈  �سكن������دري بقول������ه  كليمان������ت االإ

. Aأنهن ن�سا الن�ساA اخلجل ملجرد ا

�حت������≈ فال�سفة ع�������رش النه�س������ة Xلوا 

جان جا  أة رقيقاً تابع������اً ف  �ن املرا يعت������

أة ال توجد اإال  ر��س������و كان يعتق������د باأن امل������را

لوقاً  ها  هيجل اعت من اأجل �سيدها. �

ريه������م كثري�ن..  منقو�������ض املث������ل العليا..�

أة تعا من هذه النظرة يف الغرب  �Xلت املرا

حت������≈ القرن التا�سع ع�رش حيث ابتداأت تنال 

حقوقها بالتدري �تتحلل من النظرة الد�نية، 

ار�سات العبودية ال�سافرة اإىل  �تتنق������ل من 

ار�سات العبودية املقنعة.. 

������م اأن ال�رشيع������ة  أم������ا يف ال�������رشق فر �ا

أة منذ القرن ال�سابع  �سالمية اأعادت للمرا االإ

امليالدي، الكثري من حقوقها �مهدت الطريق 

له������ا للخال�ض من اال�سرتق������اق، �نظرت اإىل 

ري������ر الرق كاأحد اأ�جه ال������ �اأحد اأ�جه 

التكفري ع������ن الذنوب. �اأعط������ت الكثري من 

ق������وق للرقي������ق. كحق ال������ز�اج �الت�ساكن  ا

ار�سة �Xائف  �الد، �حق  �االحتف������ا باالأ

مامة ما عدا  تنفيذية ال ق�سائية، �ح������ق االإ

يوم اجلمع������ة. �فر�ست عل≈ مالكيهن ح�سن 

 Aمعاملته������ن، �جعل������ت العت������ق عقاب������اً ل�سو

أد كالعادة اإىل  املعاملة.. لكن �سوA التنفيذ ا

عدم االعتداد بهذه التنظيمات حيث انت�رش 

�سالم.  الرقيق بعد اأقل من قرن من انت�سار االإ

� يع������د البيت العربي عربي������اً ح�س تعبري 

. �ازداد عدد اجلواري  Úاأحمد اأم الكات 

هم  �العبيد.�ك������ النخا�سون الذين كان اأك

م������ن اليه������ود. �ال نبال������ اإPا قلن������ا اأن قراAة 

 ، التاري������ �ا�ستقراA اأحداث������ه يبينان بو�سو

مة بعد  أ�������ض لتدهور هذه االأ را باأن ال�سب االأ

ريات العامة  ازدهارها. يعود اإىل ا�ستالب ا

ري������ات اخلا�سة  م������ن رجاله������ا �ا�ستالب ا

�العام������ة من ن�سائه������ا يف ان مع������اً. �ب�سكل 

اأ�سب مع������ه اال�ستعب������اد �اال�سرتق������اق هما 

 Aالطاب������ع املميز. الذي ‚م عن������ه عدم اإيال

همية التي ت�ستحقها. العدالة االجتماعية االأ
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أ الو�سطية الذي  فل تطبيق مب������دا بع������د اأن اأ

ويله  يزت به �رشيعتنا ال�سمحة. � يجر 

ائ  اإىل قانون ملزم بل �رشب به عر�ض ا

أنه من تنزيل عزيز حكيم..�ال ‚ان  ������م ا ر

مة اأن  أنه ال Áكن لهذه االأ ال�سواب اإPا قلنا ا

أ  ت�ستعيد �سحتها اإال اإPا عادت اإىل هذا املبدا

�قام������ت بتفعيله ��سع������ت اإىل ح�سن تطبيقه 

ب������Ú اأفراد اجلن�سÚ عل≈ حد �سواA. �ا�سعة 

أة كحقوق  ن�س������ اأعينها اأن تكون حقوق املرا

الرجل م�سمونة �حريتها كحريته م�سانة يف 

ة اإياها رفيقة الرجل �لي�ض  ت�رشيعاتها. معت

رقيقت������ه اأ� جارته اأ� �رشيكته �لي�ست جاريته 

أ� �رشكاً له.. ا

�للحرية بعد Pل∂ م�سوؤ�لياتها �اأعبا�ؤها 

باعتبارها ح������ق االختيار، �حق القول، �حق 

تمل اإبداA كل  قيقية  رية ا املمار�سة. �ا

راأي �ن�رش كل مذه �تر�ي كل فكر. �هي 

رير  هان. � وار �ال دعوة اإىل املنطق �ا

 . ������الل �اجل������ور �التع�س للفكر م������ن االأ

لكنها يف الوقت نف�سه كلمة خادعة �م�سللة 

��رشابي������ة لكونه������ا لي�س������ت مطلق������ة �لي�ست 

مقي������دة يف الوقت نف�س������ه. فلي�ض هنال∂ من 

Áل������∂ حرية كامل������ة. �ال يوجد قانون يطلق 

رية  ن�س������ان بال قيود. �ح������د�د ا حرية االإ

عدم تعديها عل≈ ح������د�د االخرين. �كل من 

رية يجرم يف قانون  يتع�سف با�ستعم������ال ا

..Aعل≈ حد �سوا Aر�ض �قانون ال�سما االأ

ر�������ض عل≈ ح�سن  أة ينبغ������ي اأن  �امل������را

 Úأك م������ن الرجل ل�سبب ا�ستخ������دام حريتها ا

أ�لهم������ا لكي ال تتي له اإع������ادة اعتقالها يف  ا

حالة �سوA ا�ستخدامها له������ا، �ثانيها لكونها 

معر�سة ل�سوA الفه������م ��سوA النية باعتبارها 

لطف  رهف �االأ نبل �االأ جمل �االأ اجلن�ض االأ

أة ال ينبغي اأن تن�س عل≈ ال�سكل  �حرية املرا

فال������ه بل ينبغي اأن  �اإن كان ال يج������وز لها اإ

ترك������ز عل������≈ امل�سم������ون الذي ال يج������وز لها 

اإهماله �قان������ون الو�سطية ينبغي اأن يحكمها 

فال تب������د� يف ال�سار´ كخيم������ة متحركة �ال 

كتكورات جن�سية مرتاق�سة. �لي�ض من العقل 

أنوثتها  أة لثقافتها اأن تتغل عل≈ ا اأن تتي املرا

نوثتها  كمة اأن ت�سم الأ أنه لي�ض من ا كم������ا ا

 AكاP اأن تتوار خلف ثقافتها. فاجلمال هو

اجل�س������د. �ال������ذكاA هو جم������ال النف�ض. �ما 

أ�سعد �رشيكها  أ�سعد من تتمتع بهما معاً �ما ا ا

بها �معها..

�بعد:

لعل������ه تبÚ م������ن خالل ه������ذا العر�ض اأن 

الكافات الث������ال  تنج اأن تك������ون كافات 

للن�ساA عن اخل������ر�ج اإىل املجتم������ع ملمار�سة 

أ الغاية  حقوقهن امل�رش�عة يف العمل.�اأن مبدا

اجة اأم االخرتا´  يتمكنا  ر الوا�سطة �ا ت

أيديولوجيات  ويل االحتياج������ات اإىل ا م������ن 
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ب������ات اإىل ا�سرتاتيجي������ات. �اأن املنطق  �الر

�حده يف ع�رش التقدم الفكري هو الذي يفر�ض 

املب������ادئ �التوجه������ات. �اأن النازية �الفا�سية 

جيم  ف�سلت������ا ف�ساًل Pريع������اً يف fiا�التهما 

أة كما ف�سلتا يف م�سعاهما اإىل تعظيم  د�ر املرا

د�ر اال�ستبداد �اال�ستعباد ل�سعبيهما �لباقي 

.. �لعل������ه تبÚ اأي�ساً من ‹ر  �سعوب العا

������اAات الثال هي �حدها  ديث باأن ا ا

د  التي Áكنها اأن تت�سد لهذه الكافات �

 mلوها. �اإن كان������ت  تنج ب�سكل كاف م������ن 

قرار معا  حت������≈ االن لكي تكون ح�اث������ات الإ

‹تمعات �سحية، �سوية التطلعات، متقاربة 

 Úاملنطلق������ات، تتكاف������اأ فيها ح������د�د اجلن�س

ييز.. ��اجباتهما بجن�سية د�ن 

�مبنا�سب������ة التميي������ز �املرتك������زات التي 

يق������وم عليها نق������ول: اإPا كان ما Áيز الرجل 

عمال  أة قدرته عل������≈ القي������ام باالأ ع������ن امل������را

أك ف������اإن هذا التميز قد  اجل�سدي������ة بكفاAة ا

ا بعد  تقل�ض بدرجة كب������رية يف الوقت ا

‹ة  عم������ال الفكرية االلية امل اأن اأخذت االأ

عمال اجل�سدية �تقوم مقامها  �ل fiل االأ

اإىل ح������د كب������ري. �اإPا كان ما Áي������زه قدرته 

������ر�ب �خو�ض معاركها لدرجة  عل≈ �سن ا

اأ�سب معها القتل �سناعة Pكورية متخ�س�سة 

أ�  ف������اإن هذا التميز م�س������ريه اإىل االنك�ما�ض ا

الز�ال بتاأثري من العق�ول الواعية �ال�سمائر 

ر�ب،  ي������ة �الت������ي اأخذت تنظ������ر اإىل ا ا

قوق  با�ستثناA اأعم������ال املقا�مة ال�ستعادة ا

أ�سكال  املغت�سب������ة، كاأعمال قر�سن������ة د�لية �ا

أة  ل�سو�سية عاملي������ة.. �اإPا كان ما Áيqز املرا

نان ال������ذي يرتكز عل≈  ع������ن الرجل ه������و ا

 Aاجلز Úعن اللحمة بينها �ب q التوا�سل املع

ال������ذي ينف�سل عنه������ا بعملية ال������والدة، فاإن 

مل  نان �سيبق≈ ما بقيت عملية ا ه������ذا ا

م  �ال������والدة. �اإPا كان م������ا Áيزها هو التنا

املجبول بالرحمة املنقول������ة اإليها من الرحم 

عن Wريق هذا اجل������زA املف�سول، فاإن هذه 

الرحم������ة �ست�ستمر ما ا�ستم������ر �جود الرحم 

أة �باعرتاف  يف اأعماقه������ا لذل∂ �ستظ������ل املرا

ماية،  مان، �مرفاأ ا الرجل نف�سه ح�سن االأ

اجز، �النعمة  ار�ض، �ال�سور ا �اجل������زA ا

الغامرة، �النغم������ة اال�رشة، �اللم�سة الدافئة، 

انية.. �الهم�سة ا

م عن Pل������∂، اإPا كانت  لك������ن، �عل≈ الر

مل، فاإن  ا�سن������ة يف عملية ا أة هي ا املرا

خ�ساب �رفيقها  الرج������ل هو �رشيكه������ا يف االإ

أة هي الوالدة  ‚������اب..�اإPا كانت امل������را يف االإ

التي تتحم������ل االم الوالدة، ف������اإن الرجل هو 

�سهام  الوالد الذي يتحمل اأعباAها �ي�سهم االإ

أة هي  ك يف م�سوؤ�لياتها.. �اإPا كانت املرا االأ

Wفالها، ف������اإن الرجل هو مبعث  املر�سع������ة الأ

اإدراره������ا �fi������ر مرا�سعه������ا.. �اإPا كانت 
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أة ه������ي الرائدة يف بدايات مرحلة تن�سئة  املرا

Wفال �القائ������دة اإىل مداخلها �معابرها،  االأ

ر�ساد اإىل  ف������اإن الرجل ه������و امل�س������ار يف االإ

م�سالكه������ا الداخلية �امل�ساه������م يف التعريف 

عل������≈ دهاليزه������ا امل�ستقبلي������ة.. �اإPا كانت 

أة هي املائ������دة املعنوية �املادية املفتوحة  املرا

Wفالها با�ستمرار، ف������اإن الرجل هو املائدة  الأ

املادية �املعنوي������ة التي ترافقهم �تتابع معهم 

امل�سوار..

أ� قبله، هو رجل  ن�س������ان، بعد Pل������∂ ا �االإ

أة بالطريقة نف�سها الت������ي يتاألف فيها  �ام������را

الي������وم من نهارm �ليل.. �كم������ا يختلف النهار 

رارة �سم�ض  �الليل يف �هجهما �دفئهما تبعاً 

أ�لهما �ن������ور قمر ثانيهم������ا، كذل∂ يختلف  ا

الرجل �امل������راأة يف م�ساعرهما �اأحا�سي�سهما 

أ�لهم������ا �اأموم������ة ثانيهما.. لكن  بوة ا تبع������اً الأ

م من Pل∂ لبا�ساً  كاًل منهما يظ������ل عل≈ الر

خر �لبو�ساً له.. يل فيه كما يل الليل يف  لالأ

النهار، �يتكور عليه كم������ا يتكور النهار عل≈ 

الليل.. �كما اأن ال�سم�ض تظلq �سياAً ��رشاجاً 

�هاجاً ��سكناً �القمر نوراً �منازالً كالعرجون 

الق������دمي، كذل∂ يظل الرج������ل الوقود �القوة 

أة النار املتاأججة  أة، �تظل املرا املحركة للم������را

الت������ي تتنا�س حرارتها مع ح������رارة تقلباتها 

نq لكلq من 
أ ال�سهرية الفيزيولوجية.. �كم������ا ا

اللي������ل �النهار، �القم������ر �ال�سم�������ض، مداراً 

 QóJ ¿CG É¡d »¨Ñæj ¢ùª°ûdG Óa خا�ساً به، 

 ∂∏a ‘ πch ,QÉ¡æ∏d HÉ°S π«∏dG ’h ,ô ª≤dG

 . ¿ƒ Ñ°ùj

أة  كذل������∂ فاإن ل������كل م������ن الرج������ل �املرا

م�ساراً خا�ساً ب������ه يحفß له حريته �ي�سمن 

ي������اة م�ستمرة يف  ا�ستقالليت������ه �تظل معه ا

Xل ت������وازنm رائ������عm يحقق اإب������دا´ اخلالق يف 

ق الذي هو منطلقه،  املخل������وق عن Wريق ا

رية التي هي  �ا الذي هو م�ستقره، �ا

جناحاه، جنا للرج������ال �جنا للن�ساA عل≈ 

 ..Aحد �سوا

¥µ
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ويده مثلما ارتقت به ح�سارة  �سارات بفن الكتابة � يq من  ا
اأ  ت������رق

�سارات املكتوب������ة، اأ� من  �سارات املكتوب������ة، سنيفها باقتدار م������ن ا �سارات املكتوب������ة، سنيفها باقتدار م������ن ا نيفها باقتدار م������ن ا س��الم، حت≈ Áك������ن ت�س��الم، حت≈ Áك������ن ت� ��الم، حت≈ Áك������ن ت����الم، حت≈ Áك������ن ت�� �������� ���س���س س�س� االإ

ي سي سي  سمت بهذا ال�رشب من الثقاف������ة، �هذا الو�سمت بهذا ال�رشب من الثقاف������ة، �هذا الو� مت بهذا ال�رشب من الثقاف������ة، �هذا الو�سمت بهذا ال�رشب من الثقاف������ة، �هذا الو�س �س������ارات التي اعتن������ت �� �س������ارات التي اعتن������ت ��سا سا

و�ض التي سو�ض التي سو�ض التي  سىل الذر�ة، مبا يخدم الدعوة، �يحفß الن�سىل الذر�ة، مبا يخدم الدعوة، �يحفß الن� اإ رشل������ي بÚ الب�رشل������ي بÚ الب�رش ل������ي بÚ الب�سل������ي بÚ الب�س سالتوا�سالتوا�

ائل التي سائل التي سائل التي اأت≈ بها  ريف الر� ريف الر�سىل  سىل  إ� تد�ينها اإ إ� تد�ينها  أ إد التمادي يف اإهمالها ا إد التمادي يف  أ كان قد ا

ة. ة.سالة املحمدية اخلا ة.سالة املحمدية اخلا الة املحمدية اخلا سبقوا الر�سبقوا الر� بقوا الر�سبقوا الر�س سنبياA ا الذين �سنبياA ا الذين � أ ا

.…Qƒا• �س£Nاح وH

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.
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حيث مازال اخل������ العربي فناً ت�سكيلياً

تمرت ستمرت ستمرت  سبدا´ �التنو´، بينما ا�سبدا´ �التنو´، بينما ا� إ عل≈ االإ عل≈ االإ تقالستقالستقاًل سم�سم�

باقي اخلطو• يف العا تز�يقاً للن�ض اللغوي، 

ته الفر�س������اة يف الكتابة  ته الفر�س������اة يف الكتابة سيا ته الفر�س������اة يف الكتابة سيا يا سكم������ت يف �سكم������ت يف �

أ� الري�س������ة يف الكتابة الالتينية.  يني������ة، سيني������ة، سيني������ة، ا سال�سال�

نعه������ا سنعه������ا سنعه������ا  سداة ي�سداة ي� أ ب������ة سب������ة سب������ة ا ستم������رت الق�ستم������رت الق� تم������رت الق�ستم������رت الق�س سبينم������ا ا�سبينم������ا ا�

تو ستو ستو  سىل م�سىل م� اخلطا•، مواتية لرف������ع الكتابة اإ

بة الذي سبة الذي سبة الذي  سة خ������ الق�سة خ������ الق� ة خ������ الق�سة خ������ الق�س ساخل الفني، �خا�ساخل الفني، �خا�

ا�يفه اأدق اأ�رشاره. يحفß اخلطا• يف 

ضتئنا�ضتئنا�ض بتذ�ق لوحات اخل  تئنا�ستئنا�س س�س� كما اإن اال

ر�يف  ������ا• التعبري ا أ تلف ا العرب������ي �

اساساً من جماليات العمارة العربية  سا�سا� ا�سا�س س�س� أ ينطل������ق ا

������ة، باعتبار اأن فن العمارة هو الفن  qة، باعتبار المي������ة، باعتبار المي������ qالميq الميسالميس س�س� االإ

سا�� مل�سا�� مل�ساألة خ������ر�ج الفن  �� مل���� مل�� �ك����ك��� أ تجي ستجي ستجي ا سال������ذي ي�سال������ذي ي�

اإىل ال�س������ار´ بغية تهذي������ الذائقة اجلمالية 

������ع، �تهذي س������ع، �تهذي س������ع، �تهذي  سية ل������د اجلمهور الوا�سية ل������د اجلمهور الوا� ية ل������د اجلمهور الوا�رشية ل������د اجلمهور الوا�رش رشالب�رشالب�

اAات املدنية �اخلارجية، ساAات املدنية �اخلارجية، ساAات املدنية �اخلارجية،  ستلف الف�ستلف الف�

������اري، �هي �سكل س������اري، �هي �سكل س������اري، �هي �سكل  سفالعم������ارة �ع������اA ح�سفالعم������ارة �ع������اA ح�

د، �هوية مدنية ما، سد، �هوية مدنية ما، سد، �هوية مدنية ما،  سارة املرئي �املج�سارة املرئي �املج� ارة املرئي �املج�سارة املرئي �املج�س � �سا سا

س� ‹تمع ما، تت�س� ‹تمع ما، تت� من خالل �سكل العمارة، س من خالل �سكل العمارة، س من خالل �سكل العمارة،  أ ا

الفاملدين������ة القدÁة التي توثق التاري الفاملدين������ة القدÁة التي توثق التاري ال تزال 

م هرمه������ا �فقرها امل������ادي، اأقو  عل������≈ ر

ارية سارية سارية  � �سية ا سية ا �س �سية ا ية ا س ع������ن ال�سخ�س ع������ن ال�سخ� ������دق تعبرياس������دق تعبرياس������دق تعبرياً س�س� أ �ا

اكنيها.ساكنيها.ساكنيها. سل�سل�

فة سفة سفة  سف������ة اجلمال العرب������ي هي فل�سف������ة اجلمال العرب������ي هي فل� ف������ة اجلمال العرب������ي هي فل�سف������ة اجلمال العرب������ي هي فل�س سن فل�سن فل� اإ

ضية �تقوم عل≈ مقايي�ضية �تقوم عل≈ مقايي�ض ية �تقوم عل≈ مقايي�سية �تقوم عل≈ مقايي�س ست ريا�ست ريا� ت ريا�ست ريا�س سر�حانية �لي�سر�حانية �لي�

مطلقة �لي�ست ن�سبي������ة، �ت�سع≈ للتعبري عن 

أ� العمارة، �الفن  املث������ل، �سواA يف الت�سكي������ل ا

ياة، ففي  العرب������ي بعد كل هذا هو ف������ن ا

زياA فن، ال�سجادة  د�ات �االأ �سي������اA �االأ كل االأ

�امل�سب������ا �ال�سيف �املنمنم������ة �اخل هي 

فن������ون اإبداعية رفيعة، �من ث������م فاإن العمل 

د�ض �لي�ض  الفني �كذل∂ التذ�ق يقوم عل≈ ا

درا العقلي. عل≈ االإ

�الع������ا ينظر اإلين������ا من خ������الل فنوننا 

تق������وم  ب������دا´  �االإ فبالفن������ون  �اإبداعاتن������ا 

ت�سن  ة التي ال  qم
أ� تبيد، �االأ �سارات ا ا

بدا´  الثقافات �الفنون �ال توؤ�س�ض مراكز لالإ

�ساري اأمة  ال Áك������ن اأن تعت يف املفهوم ا

Pات �جود.

ديث عن اخل العربي ي�سعر بحالة  �ا

 mمن االن�سياق �اخل�سو´ يف ا�ستح�سار معان

أبعاد تتعد ‹رد اخل �فنونه الظاهرية  �ا

نحو �سما�ات اأخر بعيدة املنال

فاخل������ �ثب������ة بل������ون ال�سف������ق يع عن 

اأفكارن������ا �اأحا�سي�سنا �يفت������ اأمامنا املغاليق 

املبهمة ليمنحنا الطاقة الالزمة نحو املعرفة 

املقد�سة.

 Louis ما�سيني������ون  لوي�������ض  يق������ول 

اإن  Masignon ل������د بحثه ع������ن الفنون: 
امل�سلم يبتعد عن الوقو´ يف ف الفنون، فهو 

د يف  ، �لذل∂ لن  ين�س������ من خي������و• ا
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أي������ة ماأ�ساة اأ� فاجعة �ال  �سالمية ا الفنون االإ

. m �ح�سيqة توجد فيها نوا

 Arthur أف������ام ب������وب �ي�سج������ل ارث������ر ا

لقد  upham pope يف ف������ن اخل قوله: 
 Úد اخل منذ القر�ن الو�سط≈ للنقا�س qج�س

�الر�سامÚ �املعماريÚ اأهدافاً عليا �نظاماً 

ال Áكن اال�ستغن������اA عنه، �قد �جد اجلان 

بداعي خالل تاأثريه العميق يف التزيينات  االإ

املعماري������ة، �لع د�ر املراق �امل�رشف عل≈ 

. بقية الفنون

�اخل������ �الر�سم توAم������ان ال ينف�سالن، 

حيان  �ق������د اأ�سب اخل������ يف كثري م������ن االأ

 Úز بع�������ض الفنانqي �سي������د الر�سم، فق������د 

، بنف�������ض الدرجة، لكن  يف الر�س������م �اخل������

، �فن  البداي������ة يف تعلمهم كان������ت يف اخل

اخل بالن�سبة للم�سل������م املثقف اأهم �اأعمق 

من فن الر�سم، �بالن�سب������ة للمت�سوف، تغد� 

ح������دا املو�سوعية الت������ي ي�سطر الر�سام  االأ

اإىل ا�ستخدامه������ا ترجمة لتجليات اجلماالت 

لهية. االإ

فاملو�س������و´ اجلما ينبثق من ديناميكية 

التفاع������ل ب������Ú الن�������ض �املتلق������ي، فالن�ض 

بداعي هو من �سنيع الفنان الذي يحا�ل  االإ

ويل الكالم املقد�ض من اية  برتاكيبه املتزنة 

اأ� حديث اأ� قول ماأثور اإىل اإ‚ازه باإح�سا�ض 

، فهو  درا فني ته������ نف�سها للو�س������ف �االإ

ا�ستجابة جمالية مت�سلة بالوعي �التفاعل، 

ينجزه������ا مب������د´ عكف عل≈ تنوي������ع م�ساهد 

املتعة يف الوقوف عل������≈ م�سهد متميز تكون 

عالمة فارقة لف�سل اخلطاب.

ة اجلمالية هو اإيقا   فا�ستثمار اخل������

للن�سو�������ض م������ن �سباته������ا ق�س������د اكت�ساف 

�سغاA ل�سمته������ا، �ر�ؤية  �مي�������ض �قعها،�االإ

ناه������ا املتنو´ �املتعدد �الذي يحوله الفنان 

اخلطا• من عنا�رش التخييل اإىل ج�رش تنق�ض 

 Úل ال�سلة بqعليه اث������ار العبور، كونه يح������و

اخلفي �املرئي نحو اأفق من املعرفة الغائبة 

يف مكنونات الن�ض.

حيث يذه������ الفنان �اخلط������ا• مثن≈ 

العبيدي يف مغامرة خطية كال�سيكية �سارمة 

ميها ر�ؤي������ة م�سبقة �متما�سكة  كمه������ا �

ب������دا´ كفعل جما يوازيه  اه الوجود �االإ

�يت�ساب∂ معه �اقعاً �قيمة �مثاالً.

اإن نظ������رة فاح�سة متاأني������ة عل≈ لوحات 

�اإبداع������ات ه������ذا الفنان توح������ي لنا كم من 

الوقت �رشفه �كم من اجلهد بذله حت≈ خرج 

حرف املنمقة  لنا بهذه املقدرة املبدع������ة �االأ

�الرتكي اجلميل ال������ذي ي�سبه بناAً معمارياً 

ر�ض بكل ثبات  أ�سا�سات������ه يف قا´ االأ ارتكزت ا

������ر�ف لتنطلق اإىل  ������ا نت ع������ن بع�ض ا

عل≈ ع حرية ف�ساA موز�ن. االأ

كما اإن البناA املعريف للمو�سو´ اجلما 
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يف لوحات مثن≈ العبيدي ي�ستدعي 

ا�ستثم������ار القي������م اجلمالي������ة التي 

تر�سخ������ت بقي������م عقائدي������ة لبعث 

الر� يف م�ستويات اللوحة كافة.

أ� الفنان fiكوم  اإن اخلطا• ا

عليه ب�رش�رة تعميق كفاية التلقي، 

د�سي������ة  اإP ال تكفي������ه املعرف������ة ا

املتفاعلة مع الن�������ض ب�سورة حرة 

�عفوي������ة، �عليه ‹انب������ة املعرفة 

الت������ي  املغر�س������ة  يديولوجي������ة  االأ

ت�ستعم������ل الن�سو�ض ق�سد تكري�ض 

املذاه اجلامدة  اأهواA �م�سال 

للتح������رر  املعادي������ة  �املوؤ�س�س������ات 

�االختالف.

ليلية  فالبد م������ن االرتقاA نحو معرفة 

بداع������ات املالئمة  اPج االإ دد  متط������ورة 

افزة لوXيفة التوا�سل  جمالياً، اأي املهياأة �ا

الفني مع االخرين.

�اخل������ العرب������ي هو عا م������ن اجلمال 

اخلالب �م�سهد من اجلالل �ال�سمو يتجا�ز 

العوا املادية اإىل رحاب������ة ال�سفاA �العرفان 

�رشاA �املعراج  يلتنا اأبجديات االإ لرتت�سم يف 

حت≈ ه�سبات �سدرة املنته≈.

ميد    �اخلط������ا• �الفنان مثن≈ عبد ا

العبيدي يوؤ�س�ض لتكوين Pاكرة جديدة ي�ستلهم 

�سالمي  �ساري االإ مفرداته������ا من املور� ا

د�ات التعبري التي يتعامل  مع تطوير �ا�س الأ

معها من خ������الل العمل املتوا�س������ل بالبحث 

�التجري املدر �املنفت عل≈ كل التجارب 

ن�سانية. االإ

فاخلطا• الذي يتحقق يف حر�فه االتزان 

حا�سي�ض اجليا�سة  �ال�سب تك������ون مليئة باالأ

الت������ي تع ع������ن راحة يف النف�������ض، �هذا ما 

ن�ساهده يف لوحات اخلطا• العبيدي، Pل∂ 

ر�ف  قيق التوازن بÚ ا اه نحو  اأن اال

ر�ف �اتزانها  يوؤدي ب������د�ره يف ان�سبا• ا

�تنظيم عملها �كاأنها كتلة متجان�سة ال Áكن 

ف�سل اأي جزA من اأجزائها.

�قد لع فن اخل د�راً حا�سماً �كبرياً 

عن������د اخلطا• مثن≈ العبي������دي، ��سلت اإىل 
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تقان، كما اإن الرتكي يف لوحاته ال  درجة االإ

حرف،  يعني الرتكي امليكانيكي الب�سي لالأ

ا يعني Xهور تنا�سق جديد بن�س �مقايي�ض  �اإ

ر�ف، �الرتكي يف  جدي������دة عند تو�سيل ا

فن اخل اإبدا´ جديد �لي�ض عملية جمعية 

، كما اإن فكرة الرتكي يف خ جميل  �ح�س

مرادفة لفكرة الت�سكيل.

�سكال  �لهذا فاإن فن اخل �العنا�رش �االأ

زج Wبقاً  الهند�سي������ة �الزخرفة النباتي������ة، 

لقواع������د ريا�سية دقيق������ة، تف�سي اإىل اإ‚از 

تنا�سق مبني عل≈ الرتتي������ املحكم �التغيري 

�سي������اA بجان  امل�سب������و•، �م������ن ثم ��سع االأ

بع�سها �هي العملي������ة التي ت�سفي عل≈ فن 

ركية  الزخرفة يف اخر املطاف �سمة من ا

�الفعالية، �ت������وؤدي املعرف������ة اجليدة بطرق 

لوان يف الو�سول اإىل  أ�سلوب خل �مزج االأ �ا

ميل العمل  � Aنا م لو ي�سه������م يف اإ تنا

الزخ������ريف من جهة �اإىل اإ�سف������اA ر�نق اخر 

. للوحة من جهة اأخر

كما اإنه  يجعل من �س������كل الدائرة مركز 

اهتمام������ه فاأحال بع�������ض الن�سو�ض اخلطية 

يل عل≈ ما للدائرة من  اإىل د�ائر جميلة، 

داللة �عم������ق يف الرتا ال�س������ويف بو�سفها 

�سكال .  رمزاً للكون �للكمال �اأ�سل كل االأ

  �اخلطا• مثن������≈ العبيدي من مواليد 

الرم������ادي �سن������ة 1972 اأخ������ذ اأ�سول اخل 

عن اخلط������ا• الكبري عبا�ض البغدادي، �هو 

 ،Aحا�سل عل≈ البكالوريو�ض يف علوم الكيميا

ذ خ������الل عمله يف دي������وان الرئا�سة  qق������د نف�

يف الع������راق العدي������د من اخلط������و• الكبرية 

كومية،  يف امل�ساج������د �الق�سور �املب������ا ا

�ح�سل خالل م�سريته اخلطية عل≈ العديد 

من اجلوائز، �الذي يعاين اأعماله �سيدر ال 

fiالة اأن اللوحة اخلطية العربية الكال�سيكية 

ما زال لديها ما تقوله �ت�سيفه، فهو �اإن كان 

أنه  دائ������را يف فل∂ الكال�سيكي������ة العربية اإال ا

دائما يبحث ع������ن مغايرة �اإ�سافة من خالل 

fiا�الته العديدة التي يرب مابÚ الدالالت 

أ�سكال  البعي������دة للجمل������ة املكتوبة �اإ�سف������اA ا

خطية جدي������دة للجملة ت�سي������ف لها معن≈، 

»فاخل������ لي�ض ‹������رد �سكل جام������د بل هو 

قدرة عل≈ اإ�سافة معن������≈ للجملة �اإعطائها 

ا يظهر«، �Pل∂ هو داأب  أك  بعداً داللياً ا

العبي������دي منذ اأن اأم�سك������ت اأ�سابعه املبدعة 

. قامة الق�س

يزة، مثلما هو اأي�ساً  فهو P� �سخ�سية 

رف العربي،  �ساح مدر�سة متميزة يف ا

�من ال�سمات املعر�فة يف �سخ�سيته، ال�سدق 

أة �ال�رشاح������ة �التوا�س������ع �ح�س������ن  �اجل������را

اخللق.

أنه ينه������ يف لوحاته منه  اإ�ساف������ة اإىل ا

أ�ستاPه اخلط������ا• عبا�ض البغ������دادي، الذي  ا

يتبع Wريقة اخلط������ا• الرتكي fiمد �سوقي 

منطلقاً �فناً �اإبداعاً. 
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 Úىل 1914 1918م املالي� رب العاملية االأ رب العاملية االأيف الوقت الذي خلqفت فيه ا أيف الوقت الذي خلqفت فيه ا

اجيال ال�ساب������ة اخليبة �الياجيال ال�ساب������ة اخليبة �الياأ�ض،  qم������ن القتل≈ �املعوqقÚ، �زرع������ت يف نفو�ض االم������ن القتل≈ �املعوقÚ، �زرع������ت يف نفو�ض االم������ن القتل≈ �املعوqقÚ، �زرع������ت يف نفو�ض االأ

ري، يف هذا الوقت بالذات سري، يف هذا الوقت بالذات سري، يف هذا الوقت بالذات  سليه امل�سليه امل� �ل و�ل وؤ�ل اإ ويوي يسيس سبة من الواقع الذي �سبة من الواقع الذي � ا�القنو• �الكا�القنو• �الكا

بابها، سبابها، سبابها،  س�س� أ ر ا ر وؤيد للحرب �م ر ويد للحرب �م يد للحرب �م وها موها م ها مسها مس سة بع�سة بع� qة بع�دبية �فنية بع�دبية �فنيqدبية �فنيq
أ يف اأ�ر�بة حركات ا �لدت 

خرية بعد اأن  وA فعلة دعاتها �قادتها، �هذه االسوA فعلة دعاتها �قادتها، �هذه االسوA فعلة دعاتها �قادتها، �هذه االأ ستنكرة �ستنكرة � تنكرة �ستنكرة �س سة �م�سة �م� ة �م�سة �م�س سخ������ر مناه�سخ������ر مناه� أ �ا

�ض باملوت �الدمار  �نكرت الواقع ال������ذي  �ضنكرت الواقع ال������ذي  ضنكرت الواقع ال������ذي  ا´ املرتدية Pرعاسا´ املرتدية Pرعاسا´ املرتدية Pرعاً، اأ س��س�� اق������ت باالساق������ت باالساق������ت باالأ س�س�

ه �موازينه، �قيمه ريه �موازينه، �قيمه ريه �موازينه، �قيمه  ري��ري�� ������ � عل≈ Wريقته������ا لتغيري معاي���� عل≈ Wريقته������ا لتغيري معاي��� كل ت  qدس������دس������د������ س�الفن������اA، �ت�س�الفن������اA، �ت�

.…Qƒاح �سH
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 Aريق االزدراW خالقي������ة �ال�سلوكية ع������ن االأ

�ال�سخرية �اال�سته������زاA بالقيم �اجلماليات 

ال�سائدة حين������اً، �بالعدمية �الالمباالة حيناً

اخر.

ها  ������ركات، �اأك أبرز هذه ا �من بÚ ا

ال�رشيالية التي Wلqقت الواقع �اأر�ست  ال�رشيالية التي Wلqقْت   ْ أثراً ا

�اقع فاأخذت  �اقع فا�س�ض دعوتها عل≈ عبادة الال ا�س�ض دعوتها عل≈ عبادة الال أ ا

qا�سمه������ا منه، �بن������ت عامله������ا املتخيqل فيه ا�سمه������ا منه، �بن������ت عامله������ا املتخيل فيه ا�سمه������ا منه، �بن������ت عامله������ا املتخيqل فيه  ¬
واره ��رشاديبه،  أ ا��سبحت با��سبحت باأحالمها يف بحر ا

رابتها، ��رشq فرادتها.  رابتها، ��رشq�هذا هو مبعث  q�هذا هو مبعث 

 æ©ŸG ád’Oh ICÉ°ûædG á«dÉjöùdGÉjöùdGÉ

، �مفهوم،  ، �مفهوم، سطل ، �مفهوم، سطل طل ال�رشيالي������ة كم� ال�رشيالي������ة كم�س  س  دلدلqدْت ل�ل�

 Úلي�ض فيما ب ،
1
ت������≈ست������≈ست������≈ سكاليات �سكاليات � كاليات �سكاليات �س س�س� �معن������≈ اإ

 Úا ب ، �اإ إرخيه������ا فح�س������ � ، إرخيه������ا فح�س������ ، �وؤ ، �ورخيه������ا فح�س������ رخيه������ا فح�س������ ودار�سيه������ا �مودار�سيه������ا �م

�س�سيها �دعاتها �رموزها، �Pل∂ ملا رافق و�س�سيها �دعاتها �رموزها، �Pل∂ ملا رافق وؤ�س�سيها �دعاتها �رموزها، �Pل∂ ملا رافق  وموم

مو�ض ال�رشيالية م������ن  مو�ضطل������  ال�رشيالية م������ن  ضطل������  مو�س ال�رشيالية م������ن  مو�سطل������  ال�رشيالية م������ن  طل������  سه������ذا امل�سه������ذا امل�

ب سب سب  س�س� ضبهام �تناق�ضبهام �تناق�ض، �ال �اقعية حت≈ اإنه اأ إ�اإ إ�

فه������م لدرجة  فه������م لدرجة رشب مث������ل للتعقيد �الال فه������م لدرجة رشب مث������ل للتعقيد �الال ب مث������ل للتعقيد �الال رشم�رشم�

اريع ساريع ساريع  سراA، �امل�سراA، �امل� مت فيه كل املواق������ف �ا��سمت فيه كل املواق������ف �ا��سمت فيه كل املواق������ف �اال

أنها  التي ال تت�سم بالعقالنية �الواقعية عل≈ ا

�رشيالية ال�اقعية لي�ض اإال. 

كا سكا سكا  س�س� �قبل الولوج يف ه������ذا املعرت االإ

ال�رشيالية ال بد من امل������ر�ر العاجل عل≈ 

العوامل التي اأ‚بتها �املتمثلة يف: 

Ú الذي  ```رو وعقاHيل¡```ا: يف ا G

باعتبارها تع  رب  باعتبارها تع س������ه ا رب  باعتبارها تع س������ه ا رب  ������ه ا نيت� نيت�سد فيه  سد فيه  q›�نيت نيت�‹د فيه  د فيه 

ن�سان  اً بوالدة االإ qعن اإرادة القوة معلناً �مب�رش

ال�سوبرمان  اخلال������ق لنف�س������ه  اخل������ارق 

جنا�ض الرديئة   م������ن االأ
2
املخلq�������ض الب�رشية

ال�سومبان  ن�س������ان ال�سعيف  التي تنج االإ

�ما اإن اPن������ت فوهات املدافع ع������ن ا�ستعار 

�ىل، حت≈ �سارعت  ������رب الكونية االأ لهي ا

االنطباعية  امل�ستقبلية �  
3
ركتان فيه ا

اإىل تاأييدها �االنخرا• يف �سفوف مقاتليها 

النحات  تلف جبهاتها مثل: الفنان  �ع 

اأمبريت������و بو�سيو  يط������ا امل�ستقبلي  االإ

�س������ت �سرتام  أ� �االنطباعي������ون: مي�س������ت ا

هي  رب:  �فرانز م������ار الذي اعت اأن ا

الطريق������ة املثل≈ لتغيري املجتم������ع يف اأ�ر�بة 

العجوز التي ال Áك������ن تنظيفها باأية Wريقة 

 . اأخر

�بينما  �عل≈ العك�ض من ه������ذا املوقف 

رب يف اأ�ج �سعريه������ا تناد نفر  كان������ت ا

 Úاملناه�س Úالفنان� Aدب������ا من ال�سعراA �االأ

للح������رب اإىل االجتم������ا´ يف �سوي�رشا �مبدينة 

 Pزيور بال������ذات باعتباره������ا امللجاأ �املال

 Úرب �املناه�س������ االم������ن للهارب������Ú من ا

له������ا. اأعلنت هذه املجموعة عن �الدة حركة 

الدادا يف �سبا• 1916م. 

 Movement  GOGد```dG  á```cحر

فولتري  يف �سال������ة  حانة   :  Dadaiste
اإÁيني  هيجو بول ��سديقته  اجتمع حول 
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تلف  �من 
 4

هينن������ ‹موعة من ال�سباب

تري�ستان  اجلن�سي������ات تزعمه������م الر�م������ا 

تي������زارا معلن������اً رف�������ض ه������ذه املجموع������ة 

رب  ا له������ذه  �مناه�سته������ا  �ا�سمئزازه������ا 

الدادا  ������ت ا�سم حركة  �القائمÚ عليها 

م�سادفة عل≈  بعد اأن �قعت عÚ اأحدهم 

هذه الكلمة من القامو�ض، ثم اتخذ�ها رمزاً 

ركتهم االحتجاجية بكل ما تعنيه   ≈ً qم�سم�

ه������ذه الكلمة من الهزA �االزدراA �ال�سخرية، 

�قد نال������ت اأهمية �تاأثرياً بع������د اأن ان�سمت 

 Aدبا اإليها ‹موع������ة جديدة من ال�سعراA �االأ

أندري������ه بر�تون  ا أ�سهم  �الفنانÚ �عل������≈ را

ون  أرا ا موؤ�س�������ض ال�رشيالية فيما بع������د �

الدادا  ، فتوال������ت اإعالنات  ��سوبر ربرييه

ع������ن اأهدافها، �الت������ي اأف�سحت من خاللها 

أنها تريد هدم خد´ التف�سري �اكت�ساف نظام  ا

ال عقال ع������ ال�سخرية �ا من القيم 

رب.  أ�سعلت نار ا التي ا

ت الدادائية  dG O�ساNر: اعت C’G Aا```HG

فولتري  �من بعده������ا ال�رشيالي������ة اأن كل من 

أه������م الرموز  �لوتريام������ون �رامب������و �جاي ا

، �لذل∂ اتخذتا 
5
دب ال�ساخر العاملية يف االأ

أ�سلوبهم يف الهزA �ال�سخرية ��سيلة ملهاجمة  ا

رب  يqدت ا
أ قيم ��سلو ‹تمعاتهما التي ا

�منحتها امل�رش�عي������ة، �لهذا ال�سب ا�ستاأجر 

فولتري  مل ا�سم  انة التي  هيجو بول ا

هيجو الذي ف�سحت كتاباته ال�ساخرة قيم 

اكمة  ر�ستقراWية �ا �اأخالق الطبق������ات االأ

رب �الدادائية  ا عل≈ حدm �سواA �اإPا كانت 

�سباب القريبة املبا�رشة  دب ال�ساخ������ر االأ �االأ

ات البعيدة  qل������والدة ال�رشيالية فاإن امل�ستم������د

التي انطلقت منها ال�رشيالية تتمثل يف: 

رjقيá: �اأخ�ضq فل�سفتي  E’G áØل�سØdG

�ل ير اأن  اأفالW������ون فاالأ هراقليط�ض �

ياة عبث �ال Wائ������ل من التعامل اجلدي  ا

أبدته ال�رشيالية ب  عجاب الذي ا معها، �االإ

�سها قول اأحد  qهراقليط�ض �فل�سفت������ه خل

هرياقليت هو  أ اأن  �سار الذي را اأعالمها 

زئة  م������ن بÚ جميع النا�ض، ال������ذي اإP اأب≈ 

ن�سان هو Pاته يف  أد به اإىل اأن االإ ال�س������وؤال �ا

ت�رشفاته �Pكائه �عاداته، من د�ن اأن يفقد 

ن�س������ان توهجه اأ� يحد من تعقيده اأ�  هذا االإ

 . ينته∂ �رشه...

بهراقليط�ض  ال�رشيالي������ة  احتفت  �مثلما 

اأفالWون  ل������ت راأي  qفاإنها بج ،
6
�فل�سفت������ه

باعتب������اره اإلهام������اً �خا�س������ة  يف ال�سع������ر 

ال�سع������راA املجيد�ن كلهم... ينظمون  قوله: 

نهم  �سان ال بال�سنعة �لكن الأ ق�سائده������م ا

أ� ماأخوP�ن، فال�ساعر ال يبد´ اإىل  ملهم������ون ا

اأن يله������م، �يخ������رج عن ر�س������ده �يتخل≈ عن 

الة فهو عاجز  عقل������ه، �اإPا  يبل تل������∂ ا

ع������دمي القوة  قا�رش ع������ن النطق مبعجزات 
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الوحي كما تبنت ال�رشيالية 

 7
أ�سط������ورة اخللق الب�رشي ا

أري�ستوفان  ا ر�اه������ا  التي 

اإن الب�رش �سابقاً  �مفادها: 

 Úكان������وا يتاألفون م������ن اثن

من املخلوق������ات الب�رشية... 

أربع  أيدm �ا ا أرب������ع  ا �كان لهم 

�سيقان ��جهان �كان لهذه 

 q املخلوقات قوة كبرية �

أراد�ا مهاجمة  ال حدq له، �ا

االلهة �من اأجل اأن يتجن 

ردهم �من   Zeus زيو�ض

عهم  qقط اإ�سعافه������م  اأج������ل 

ا  ا فالرجل   ،Ú������ن�سف

لوق  �س������و ن�سف  لي�ض 

 ، �ل للح Pل∂ هو املنبع االأ

كل �اح������د ن�سف يفت�ض عما ف�سل منه، عن 

الن�سف ال������ذي �سا´ منه... له������ذا ال�سب 

ياة  �ا اأن ا أة �اعت د ال�رشياليون امل������را q›

ياة  من د�نها ال معن������≈ لها �هي م�سدر ا

لهام ال�سعري.  �اخللق �االإ

 ØdGل�سüdG áØسaƒيá: ا�ستقت ال�رشيالية 

تلف الفل�سفات  من التا�ي������ل الباWنية من 

الهرم�سي������ة �القباال  ال�سوفي������ة �خا�س������ة 

النقطة العليا التي هي  اليهودية �مقول������ة 

أ�سا�������ض اخلل������ْق �الوجود �املتمثل������ة بالذات  ا

������ركات الباWني������ة املوؤمنة،  لهي������ة عند ا االإ

قيقة اخلارجية  اأما ال�رشيالية ف������رت اأن ا

قيق������ة الداخلي������ة ال Áك������ن اإدراكهم������ا  �ا

ا عن Wريق االأحالم  وا�������ض �اإ بالعقل �ا

له  ن�سان يتوحد مع االإ �اخلي������ال �اإPا كان االإ

أة يف ال�رشيالية  يف ال�سوفية فاإن بديل������ه املرا

ياة  لهام �منب������ع ا باعتباره������ا م�س������در االإ

أ�سلفنا �ق������د عك�ض هذا املوقف كل من  كما ا

‹نون اإلزا بقوله:   
8
ون يف ديوانه أرا ا
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أندري������ه بر�تون ف������ري يف كتابه  ا أم������ا  ا

لهام �تاأخذ  أة هي م�سدر االإ ناديا اأن امل������را

بنظره تفك∂  نه������ا  مكانة املطل������ق لديه الأ

 :Aياة، �هي البدي������ل عن كل �سي أ�������رشار ا ا

�سكال التي كانت ماألوفة  لقد اأقمت مقام االأ

، �كذل∂ بالن�سبة لوجوه  أك �سيA بالن�سبة  ا

 Aكث������رية من تلم�سات �سع������وري... ما من �سي

Áك������ن اأن يكون بدي������اًل ل∂... ل�س������ت لغزاً 

بد عن  ولينني لالأ أق������ول: اإن∂  بالن�سبة  ا

 . اللغز

خ������ر  االأ ه������ي  تعت������   :á```سي�fاeروdG

 �العوام������ل املوؤثرة يف 
9
أه������م امل�س������ادر من ا

ن�س������اأة ال�رشيالية �خا�س������ة عواملها املتخيلة، 

�اأحالمه������ا الوردي������ة البعي������دة كل البعد عن 

الواقع املعا�ض، �الت������ي ي�سع التمييز فيها 

قيقة  ا  Ú������الذات������ي �املو�سوعي، �ب Úب

قيق������ة الداخلية كما تدعي  اخلارجية �ا

اد الكامل ع االأحالم  ن اال ال�رشيالي������ة الأ

�اخليال، بÚ الواقع املتمن≈ �الواقع الراهن 

ه������و الذي يوجد الذات اخلارجية مع الذات 

الداخلي������ة، ع������ اخليال باعتب������اره الو�سيلة 

≈ الذي هو يف حقيقة  اخلالقة للواقع املر

أنه يف اخليال يكون فيه:  مر ال �اقعي، اإال ا االأ

الظل �الفري�سة قد Pابا يف �م�سة �حيدة 

ن االنف�س������ال عن الواقع ال يتحقق اإال ع  الأ

اخلي������ال يف ح������ال اليقظة، �ع������ االأحالم 

 Aيف ف������رتة الهلو�سة �الن������وم، �نقط������ة التقا

الر�مان�سية �ال�رشيالي������ة تتحدد يف ر�ؤيتهما 

حالم  امل�سرتك������ة اإىل قوة �ق������درة اخليال �االأ

باعتبارهم������ا املفت������ا ال�سح������ري الذي يعتق 

أ�سوار العقل املح�سنة  ������الل �ا أ ن�سان من ا االإ

باملوان������ع �املحظورات �الز�اجر االجتماعية 

ا�زه������ا اأ� تخطيها اإال  �الت������ي ال Áك������ن 

ع االأحالم �اخلي������ال. �عن مكانة اخليال 

نوفالي�ض اأحد اأك  يف الر�مان�سية يق������ول 

ال بد للعا من العودة اإىل اخليال،  رموزها: 

 Aسلي ثانيًة... باإ�سفا� ففيه يكت�سف معناه االأ

 Aالعادية، �باإ�سفا Aسي������ا� معن������≈ �سام عل≈ االأ

. �سياA املاألوفة ام�ض عل≈ االأ معن≈ 

أث������رت  eدQG�```ض ëàdGلي```ØædG π�س```«: تا

ال�رشيالي������ة مبدار�������ض علم النف�������ض �خا�سة 

الفر�يدي������ة من خ������الل درا�سته������ا ملنطقة 

الال�سع������ور باعتب������اره م�س������در ه������ام ملعرفة 

ن�سان الواعية من خالل  �سلو �ت�رشفات االإ

fiركات الال�سع������ور التي ال Áكن اكت�سافها 

نتيجة الكب������ت �املحظورات االجتماعية، اإال 

 Aي�س������ي �القيام با�ستدعاWع التنومي املغنا
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�سا�ض  الذكريات املكبوتة للمنوم، من هذا االأ

ت ال�رشيالية اأن منطقة الال�سعور هي  اعت������

اه  امل�سدر ال ملعرف������ة د�افعنا �مواقفنا 

مي�سيل كار�ج  أنف�سنا �االخرين ل������ذا ير  ا

أث������رة ال�رشيالي������ة التي ت�سج������ل لها هي  اأن ما

اعتماده������ا عل������≈ املناWق اخلفي������ة من دنيا 

ت الوعي... �تعت������ الكتابة التلقائية  ما 

ن�سان �رش الكون  �سيغ������ة عليا يك�سف به������ا االإ

ن�سان معاً.  �االإ

jö�dGاdي```æ©ŸG á```d’O  á```≈: م������ا اأن 

زيور  �ىل يف   االأ
10

خفت بري������ق الدادائية

ق �سمل موؤ�س�سيه������ا �اأ�سبحت �حدتها  qتف������ر�

أيادي �سباأ متفرق������ة ال�سمل �اجلمع،  ا  

بع������د اأن ت�سكل������ت دادائيات قومي������ة ح�س 

ملانية  الدادائية االأ جن�سية امل�ساركÚ فيها 

هيجو  مريكية �بعد اأن تخل≈  الفرن�سية �االأ

اإن البيان  ب������ول نف�سه عن الدادائية بقوله: 

�ىل يخفي  ال������ذي تلوته اأم�سي������ة ال������دادا االأ

مور  �سدقائي... عندم������ا تكون االأ رف�سي الأ

أ�ستطيع اال�ستمرار معهم  مرهقة فاإنني لن ا

تري�ستان ت������زارا �جهوده  �م������ع ا�ستمرارية 

فا عل≈ ا�ستمرارية الدادا  املبذ�ل������ة يف ا

م من اإ�سداره  �ىل يف �سوي�������رشا �عل≈ الر االأ

�الرت  ديرزيلتون مب�ساعدة �اإ�رشاف  ‹لة 

 ،Aول البقاW ل∂  يحقق لهاP سرينر اإال اأن�

مل بذاتها مب�سعها القاتل  ن الدادائي������ة  الأ

قيقي  الدادائي ا �الذي Áثله قول تزارا: 

يج اأن يكون �سد الدادا مبعن≈ اخر يناق�ض 

�يرف�ض كل �سيA حت������≈ نف�سه يناق�سها يف 

منطلقاتها الفكرية �الر�ؤيوية، �لهذا ال�سب 

انف�ضq عق������د الدادائية �خا�سة بعدما تبن≈ 

 امل�سطل الذي نحته 
11

أندري������ه بر�ت������ون ا

أبوللينري من خالل دم  ا ال�ساعر الفرن�سي 

 sur  realisme فوق �اقع������ي كلمتي 

������ريف للم�سطل املفهوم  لي�سب املعن≈ ا

أم������ا املعن������≈ املجازي  م������ا ف������وق �اقع������ي ا

عقال  ������ري الواقعي �ال������ال  في�س������ري اإىل 

�Áت ب�سلة لكل ما ه������و فوق اإدرا العقل 

اأWلق هذا  أبوللينري نف�س������ه  ا وا�������ض، � �ا

ال�رشيالية عل≈ اإحد م�رشحياته  امل�سطل 

جواA �ال�سخ�سيات اخليالية، �ما اأن  Pات االأ

بر�تون حت≈ اأ�سحت داللة لفل�سفة  تبناها 

ثيماتها اخلا�سة  �حركة له������ا مو�سوعاتها 

يqة،  بها  �اأ�سبحت متدا�لة يف كل اللغات ا

أبو للينري  ا �سواA م������ن  بعد اأن خطف������ت االأ

�م�رشحيته التي حملت اال�سم Pاته، �يعرفها 

لي�ست فل�سفة  أنه������ا:  مي�سي������ل كار�ج عل≈ ا

ها اأن تقيم  qباملعن≈ املدر�سي للكلمة �قلما يهم

هان عل������≈ ق�ساي������ا.... �لكنها مع Pل∂  ال

نها تع  فل�سفة باأ��س������ع معن≈ لهذه الكلمة الأ

، �تبحث عن امتال  عن ت�سور جديد للعا

ا اإبراهيم  فها ج q12 كما عر �رش الكون...
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م������ن العجي ن�س������اأت.... من  ا باأنها:  ج������

ح������الم، من �سوارد الال�عي،  اجلنون، من االأ

ث������م تبلورت يف حركة م������ن اأهم حركات هذا 

دبية،  كانت  الع�رشين الفني������ة �االأ الق������رن 

ح�سيلتها ��سيلة النطالق �ا�ستحدا الرموز 

�ساقت بالواقع  �الكتاب������ات كما ي�سي������ف: 

 Aالواق������ع، �قابل������ت الفنا Aفطلب������ت م������ا �را

فه������ا موؤ�س�سها  qعر� Aبال�سخري������ة �اال�ستهزا

ال�رشيالية  لي�س������ت  أنها:  بر�ت������ون عل≈ ا

أ�سلوباً من  أ� ا دب ا مدر�سة م������ن مدار�������ض االأ

أ�سالي النقد، اإنه������ا حالة Pهنية، فاخليال  ا

�حده يف ع�رشنا ه������ذا ي�ستطيع اأن ي�ستعيد 

 . رية للب�رشية املهددة فكرة ا

: قبل التطرق  عل```G º÷ما jö�dG```ا

 Úال�رشيالي Úاإىل القوا�سم امل�سرتك������ة فيما ب

�الو�سائ������ل التي تنطلق من خاللها براهينهم 

�نظرته������م للحي������اة �الوج������ود �ال�سبل التي 

تغريهم������ا، ال بد من �قف������ة عجل≈ عل≈ علم 

اجلمال ل������د ال�رشيالية، فه������ي عل≈ عك�ض 

خر ال تر يف اجلميل جمياًل  الفل�سفات االأ

اجلميل يف  ا تراه  ، �اإ نه عك�ض القبي الأ

، �خارج ع������ن املاألوف 
13

ري كل ما ه������و 

العجي جميل  ن:  �املتمثل يف العجي������ الأ

دائماً �كل ما هو عجي فهو جميل، بل اإن ال 

جمي������ل يف الدنيا اإال العجي هكذا تختزل 

ال�رشيالية كل املقايي�ض �املعايري اجلمالية يف 

�سن  ، فلي�������ض لديها: ا خر الفل�سف������ات االأ

�اجلمي������ل، �اجللي������ل �العظي������م �ال كمال 

 . ح�س جماليتها اإال يف العجي فح�س

 :á```c ûŸGس  º```س�GƒقdG   á```يdاjö�dG

م������ع اأن ال�رشياليÚ عموماً ن������ادراً ما يتفقون 

عل≈ مو�سو´ fiدد، �س������و كرههم للحرب، 

اإال اأن له������م م������ع Pل������∂ مربع م������ن القوا�سم 

رية  ا فيما بينهم �املتمثلة يف 
 14

امل�سرتكة

رية ح�سبما  أة فا – ال�سعر ا �امل������را
لي�ست..  ب.�. البي هي:  فها ال�رشيا  qيعر

، �لكنها  اإج������ازة Áنحه������ا املجتمع �ح�س������

ن�سان لذاته،  أي�ساً اإج������ازة Áنحها االإ لي�ست ا

ن�سان Pاته  رادة االإ اإنه������ا لي�س������ت خا�سع������ة الإ

الواعية بل ت�س������در عنه �يف Xل ال�سغو• 

ن�سان ال ي������ر ال�رشياليون  الت������ي يواجهها االإ

رية اإال  قي������ق ا  Aلبهم �سعرا أ ك������ون ا

نه ح�س������ راأي بر�تون  م������ن خالل ال�سعر، الأ

م������كان حريتنا �ي�سم������ لنا باإ�سب������ا´ �سكل 

�سياA كما تتوا�س نظرة  باتن������ا عل≈ كل االأ ر

ال�رشيالي������ة مع ال�سوفي������ة يف تعريف ا 

q باملحبوب كما اأن  د املح������ qتوح أنه:  عل≈ ا

بر�تون  ال حلq خارج ا ح�سبما ير 

أة، فقد حظيت عند  ������ يتعلق باملرا ن ا �الأ

ال�رشياليÚ بدرج������ة  تبلغها عند الفل�سفات 

ديثة كافة عل≈ حدm �سواA، فهي  القدÁة �ا

لqياتها كافة، �هي  ي������اة باأ�سكالها � رمز ا
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البديل عن العق������ل املطلق عند هيجل، ففي 

أة  أيتها املرا ا ون:  أرا فالq باري�ض يخاWبها ا

 Aكل �سي� ...Aتاأخذين مع هذا مكان كل �سي

Áوت عند قدمي∂، �عل≈ ال�سماA يلق≈ Xل 

عند قدمي∂... اأنت خال�س������ة عا بديع... 

 . �سور نق≈ �ا اأنت االأ

: مع �جودية  aل�سdG á```Ø©ا jö�dG```ا

خر  ألب������ري كام������و الت������ي ترف�ض ه������ي االأ ا

الواق������ع، اإال اأن �سط������ ال�رشيالي������ة جعلت������ه 

رد  هي  ي�سفها باأقذ´ ال�ستائم �ال�سفات: 

مطلق، �ع�سي������ان كام������ل، �تخري منظم، 

د ال�رشيالية  qد دعاية �عب������ادة الالمعقول، 

 Aل �كاأنها ��سع كل �سي� نف�سها يف هدفها االأ

مو�سع اتهام يج د�ماً اإعادته �ال�رشيالية 

من خالل اإ�سكالياتها ال�ست≈ حا�لت مع Pل∂ 

بن������اA �اقع لها بديل عن الواقع املرفو�ض من 

 :
15

قبلها من خالل العوا الثالثة التالية

: �ج������دت يف االأحالم  Óح C’G ع```ا 

ايتها املبتغاة، لذا قدمت  لذتها املن�سودة، �

أ الواقع كم������ا يوؤكد  أ الل������ذة عل≈ مب������دا مب������دا

حالم  فردينان الكيه �جعل������ت من فتنة االأ

الت������ي تعلقت بها ف�ساA عامله������ا املن�سود عا 

العجائ �الغرائ اجلميل. 

: نتيجة ملعاداة ال�رشيالية   عا ÿGيا

للعقل �الواقع �ساق������ت براهينها حول عجز 

العق������ل عن احتواA م�سكالت الواقع �فهمها، 

������دت ق������درة اخلي������ال يف التخل�ض من  qفمج

أ�سود ال يعا�ض،  ة اإياه ا الواقع البائ�ض، معت������

الدعابة  أدبياته������ا  �سود ا لذا الزم الل������ون االأ

�سود  ال�سوداA ال�سدفة ال�سوداA الواقع االأ

نريفال التي  كما تبن≈ ال�رشيالي������ون مقولة 

ن�سانية  تخرت´ �سيئاً  املخيلة االإ تعتق������د اأن: 

ريه لذا   يك������ن حقيقياً يف هذا الع������ا اأ� 

يلتهم للخال�ض من �حول  بنوا عاملهم يف 

�اقعهم. 

 ع```ا TÓdGس©```Qƒ: اعت������ ال�رشياليون 

اأن حال������ة الوع������ي هي بداي������ة لالنحدار اإىل 

 بعك�ض حالة الال�سعور التي تعت 
16

اجلحيم

بدا´، لذل∂  لهام �االإ بنظرهم م�س������در االإ

ال�سف������اA الذهني  د�ا عل������≈ اأن حالة  qس������د�

أك������ حماقة يرتكبها  �الرتكي������ز العقلي هما ا

ن�س������ان بحق نف�سه، من ه������ذا املنطلق بنوا  االإ

��سائله������م �Wرقهم يف التعبري ع������ الكتابة 

االلية ال�سادرة عن تل∂ العوا  التلقائي������ة 

الثالث������ة االنف������ة الذكر، �عل≈ ه������ذه العوا 

أ�س�ض فل�سفتهم.  ترتكز ا

jö�dGاdيá و�ساÒÑ©àdG πF: عل≈ عك�ض 

�ىل م������ن اإن ال�رشيالية ال  م������ا يبد� للوهلة االأ

ا�ل اإزالة �سفة الواقع من الوجود  �اقعية �

ح������الم اخليال  االأ ع عوامله������ا اخلا�س������ة 

أنه������ا تف�رش الواقع ع  �الال�سع������ور �سحي ا

أنها  م�سال������∂ �در�ب �م�سارب ال �اقعية، اإال ا
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ا�ل اأن تغري الواقع املوح�ض  من هذه العوا 

ألقاً �جماالً،  أك ا �املقف������ر البائ�ض، اإىل �اقع ا

اجلميل في������ه العجي �الغري هذا املنطلق 

 Aالذي جا 
17

�ل عك�سه البيان ال�رشي������ا االأ

أينا عن  اإن كلم������ة ال�رشيالية تع يف را فيه: 

بة  أ�س�ض الواق������ع �الر ب������ة يف تعمي������ق ا الر

������اه اأك ��سوحاً  يف الو�س������ول اإىل �عي با

قيقة  من قبل... لقد حا�لن������ا اأن ن�سف ا

قيقة اخلارجي������ة كعن�رشين  الداخلي������ة �ا

هما يف Wريقهما اإىل االندماج لكي ي�سبحا 

يف النهاية حقيقة �احدة �من اأهم الو�سائل 

 الت������ي ا�ستخدمته������ا ال�رشيالية 
18

�الط������رق

لتغيري الواقع هي، الدعابة ال�سوداA الكتابة 

التلقائية �ال�سدف������ة املو�سوعية، �Pل∂ ع 

م خفوت  ال�سع������ر �الر�س������م، فال�رشيالي������ة ر

�سوتها �عقم تنا�سل موؤ�س�سيها اإال اأن ال�سعر 

ال�رشيا مبا اأ�ج������ده من Wرائق جديدة يف 

ال�سور ال�سعرية �االنزياحات الداللية تر 

تلف  داA ال�سع������ري ع  أث������راً قوي������اً يف االأ ا

تل������ف اجلن�سيات  اأجي������ال ال�سع������راA �من 

مر عينه ينطب������ق عل≈ الر�سم  �اللغ������ات، �االأ

ة  qخا�س������ة ر�سوم املوهب������ة الفذ� ، ال�رشي������ا

 . �سلفاد�ر دا

يعتق������د   :AGOƒ```س�dG  á```HدعاdG  1

 اأن الطبيعة عندما تريد تغيري 
19

ال�رشياليون

الواقع �االنتقام من������ه تطلق العجلة الكونية 

ها �ال  qالتي نح�س ، الكائن������ات ال�سافة الك

عا�سري  نراها مث������ل اجلائحات املر�سية �االأ

�ال������زالزل التي تثري الدم������ار �تن�رش الرع 

�اخلوف يف النفو�������ض، اأما ال�رشيا فعندما 

الدعابة  يري������د تغيري الواق������ع فاإنه يطل������ق 

مله من الهزA �ال�سخرية من  ال�سوداA مبا 

 Aكل ماهو موجود �ماألوف، �الدعابة ال�سودا

يف التعري������ف ال�رشي������ا له������ا تختل������ف عن 

 Aالدعابة ال�سودا ن:  ال�سحكة ال�سف������راA، الأ

ري ما ت�ستهي  خر عل≈  اإن �سحكت هي االأ

مر... �هي ال تقبل  فهي تبغ������ي اأن ال يقع االأ

ير �ال التحطيم �ال Áكن �سحقها مهما  الت

لب������ة االلة الت������ي ت�سحق... هي  تب������د من 

�سحك������ة ملوؤها ال�ستيمة تنطل������ق من اأعماق 

ن������ا الثائرة، �ت�ستثري ال������راأي العام �القدر  االأ

. لذا ��سفت الفن الذي  الكو �تتحداهما

دب الذي  زب������ل �االأ أن������ه  رب ا ينا�������رش ا

دجل �قد ع الفن������ان ال�رشيا  يوؤيده������ا 

رب  مار�سي������ل د��سام عن ا الفرن�س������ي 

مبولة  �ا�ستخفافه بها من خالل ر�سمه ل 

النبع بينما  اخلزف التي اأWلق عليها ا�سم 

أنها  ر.�يلهامي ا مريك������ي  ها الناقد االأ اعت

 . املنيمال تنتمي اإىل ما �سماه الفن الهاب 

�يطلق عليها   :á```يFلقاàdG á```HاàµdG 2

ا �عي  البع�ض الكتابة االلية، اأي التي تتم د�

�تركيز يف التفكري �تلخ�سها املقولة التالية: 
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عندما  أنني اأعي اأ�  أع������ي ال اأعي ا عندما ا

مي�سيل  أكت �يعرفها  أكت������ ال اأدري ماPا ا ا

الكتاب������ة االلي������ة ال�رشيالية  كار�ج بقول������ه: 

حر حوار  لي�ست حديثاً داخلياً، بل هي باالأ

������ر، املفقود من  ن�س������ان الواعي �ا ب������Ú االإ

ام�ض �ال������ذي يت�سل مع Pل∂  Pات������ه ب�سكل 

يف اخلفاA بالكون جميعه ��رد يف البيانات 

ال�رشيالية ا�سم موؤنث، �هي  ال�رشيالي������ة اأن: 

 Aااللي������ة النف�سية املح�سة الت������ي يبتغي املر

أ� باأية  أ� كتابياً ا عن Wريقه������ا التعبري �سفوياً ا

قيقي...  Wريقة اأخر ع������ن عمل الفكر ا

أية رقابة Áار�سها العقل، �بعيداً  بعي������داً عن ا

أ� اأخالقي �يعت  ع������ن اأي اهتمام جم������ا ا

بر�تون اأن الكتاب������ة التلقائية االلية هي 

ديد  الطريق������ة الوحي������دة التي Áك������ن: 

ال�رشيالية م������ن خاللها �ت�ست�سهد ال�رشيالية 

املانيا حالة  ال������ة  اأفالWون  بتعري������ف 

 الت������ي يقول عنها: 
20

اخلر�ج ع������ن املاألوف

ن  ات عندما  عظم اخل املانيا م�سدر الأ

دلفي  أدت������ه بنية  به االله������ة علينا �هو ما ا

فراد...  د�د�ن لد�ل اليونان �االأ �كاهنات 

أثناA املانيا �الكتابة االلية بعك�ض ما يخطر  ا

أنها تتم بال نواXم  �ىل ا للذهن من الوهلة االأ

فرن�سي�ض جريار  اأ� �رش�• حددها ال�رشيا 

�ض  qار�سة الكتاب������ة االلية تعر اإن  بقول������ه: 

يز  حا�سي�ض  القائ������م عليها ملجموعة من االأ

الة تل∂ عن الت������ي ي�سببها اأي نو´  ه������ذه ا

اخ������ر من الكتابة... �من اأهم هذه ال�رش�• 

 :
21

�س�ض �االأ

ا�سي ما يطلق عليه   عدم الرتكي������ز �

نها تف�سد  �سفاA الب�سرية الأ بر�تون حالة 

تلقائية ال�سور �اخلواWر املتواردة من �ساحة 

الال�عي. 

 ع������دم ا�ستح�س������ار ال�س������ور الب�رشية 

لل�سخ�سي������ات �املواقف التي ترد اإىل الذهن 

أثناA حالة اال�ستعداد �التهيوؤ للكتابة االلية.  ا

الة   اال�سرتخاA الكامل �اال�ست�سالم 

الال�ع������ي الت������ي بد�رها ت�سب������ املنبع ال 

للكتابة االلية. 

üŸG 3ساƒŸG á```aO�سƒعيá: �هي ح�س 

عملية تنبوؤ حد� اأمر  التعريف املدر�س������ي 

ا�سة ال�ساد�سة، �الال�سعور  ما من خ������الل ا

بامل������دركات  اال�ستعان������ة  د�ن  �الب�س������رية 

 . العقلية

 ح�سبما ي�سوقه 
22

�يف التعريف ال�رشيا

‹موعة الظاهرات  أنها:  مي�سي������ل كار�ج ا

ياة  ز� العن�رش اخل������ارق يف ا ر  الت������ي ت

ن�سان ي�سري يف �ه  اليومية، اإP يت�س بها االإ

النهار ��س �سبكة من القو اخلفية يكفيه 

اه النقطة  اأن يك�سفها �يلتقطها ليخطو با

العلي������ا خطوات مظفرة... اإنها النذر املرئية 
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الت������ي تنب بالع�������رش الذهب������ي �التي Áكن 

 . التثبت من حقيقتها

 : �امل�سادفة املو�سوعية بتعريفها املب�س

أ� لقاA ما، د�ن  ه������ي توقع حد� فعل ما، ا

أ�  د ا �سب������اب املوجب������ة لوقو´ ا اإدرا االأ

ل تك������ون م�سادر التوقع  اللقاA �عل≈ االأ

ا�رش �هو ما  مرتبطة باملا�س������ي اأك من ا

أنه املا�سي:  أنف�سهم من ا يقر به ال�رشياليون ا

ن  مق������ر �م�سدر امل�سادف������ة املو�سوعية الأ

ال�سلطات  ال�ستع������ادة  ا�ستح�س������اره بداي������ة 

املفق������ودة ح�س �جهة نظرهم �اأهم موال 

مداخ������ل التع������رف عل≈ �ق������و´ امل�سادفة 

املو�سوعية ه������ي: االنتظار �الرتق �هو ما 

وته   22 مل������ا د عن������ه ال�ساعر االأ

قيقة ثم االلية التي  دب �ا االأ يف كتاب������ه 

الب�سرية اأما  ت�ستح�������رش فيها النف�ض ق������وة 

ل������م فهو الطريق امللكي ال������ذي يوؤدي اإىل  ا

أبواب امل�سادفة املو�سوعية باعتباره  Wري������ق ا

املجم������ع ال�سبكي الذي تلتق������ي فيه اخليو• 

ألوانها �قد  أ�سكاله������ا �ا ال�رشيالي������ة بجمي������ع ا

عا م�ستقل  ه الر�مان�سيون مبثاب������ة  اعت������

داخل ح������د�د النوم، �ه������و منطقة مفتوحة 

ياة اليومية �بعوا ما فوق الوعي  تت�سل با

 . بان معاً

ال�رشيالي������ة ال�سورية: م������ع اأن ال�رشياليqة 

كحركة �سعرية انت�������رشت �ا�ستهرت اأك من 

كونها مذه فل�سف������ي، �Pل∂ ع عالقات 

دباA يف  بر�تون �جماعته مع ال�سعراA �االأ

. �منها م�رش التي عرفت  معظم اأنحاA العا

 23
ال�رشياليqة ع������ن Wريق ال�ساع������ر امل�رشي

�سديقه 
 27

جورج حنÚ الذي ب�رش ب�رشياليqة

أ�س�ض جماع������ة �رشيالية �سميت  بر�ت������ون �ا

رية �اأ�سدرت ‹لة  جماعة الفن �ا ب

�ل  التطور التي جاAت افتتاحية عددها االأ

مبثابة بيان يجمل اأهداف اجلماعة ال�ساعية 

fiارب������ة املفاهيم ال�سلفيqة �الدعوة اإىل  اإىل: 

أة، �الن�سال  حماية حقوق الفرد �حرية املرا

، اإال  ر دي������ث �الفكر ا م������ن اأجل الفن ا

بر�تون  اأن اخل������الف الذي دب يف �رشياليqة 

رية،  تو�سع �سعريه �Wال جماع������ة الفن �ا

فت�ستت �سملها �تفرق جمعها. 

: التي  24 á```jQƒس�dG á``` qيdاjö�dG ا```eCG

علي  اأ�رخ������ان مي�������رش �الدكتور  أ�س�سه������ا  ا

أك������ تاأثرياً �اأ�سل عوداً  نا�رش فقد كانت ا

أثارته من حرا نق������دي ��سور �سعريqة  مب������ا ا

������ري ماألوف������ة، نتيج������ة للعالق������ات الوا�سعة 

اأ�رخان مي�رش باأك القامات  التي ربط������ت 

�سالمة  الفكريqة �ال�سعريqة  انذا  مثل: 

مو�س������≈ مطا´ �سف������دي  اأد�ني�ض  خليل 

نام  فوؤاد  حا�ي  م������ار�ن عبود  عزيز 

 Aراد ��سلم≈ اخل�رشا������W ال�ساي  مي�سيل

. اجليو�سي
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�قد حدد اأ�رخان مي�رش هدف �رشياليته 

 بينه 
25

م������ن خالل مقدمته للديوان امل�سرت

 . �رشيال �بÚ علي نا�رش الذي حمل عنوان 

اإن ال�رشياليqة  ا جاA في������ه:  نقتط������ف ملحاً 

 Aمذه يعود يف ن�ساأته اإىل �سنوات �سبقت ن�سو

أ.... يف fiا�الت  �ىل �بدا رب العامليqة االأ ا

ررية يف �سبيل التخل�ض من �سغ كابو�ض 

املقايي�ض الفنيqة.... ��سارت الفكرة النا�سئة 

�سكال �سمي  ي������ز االأ د�د  عامل������اً �ا�س ا

بال�رشياليqة، ��لد لهذا العا ر�اده من نخبة 

رج������ال الفن يف الر�س������م �ال�سعر �مع تفرق 

اجلمع ال�رشي������ا الذي انت�������رش يف اأك من 

ع�رشي������ن بلداً م������ن بلدان الع������ا اإال اأن تاأثري 

ال�رشياليqة مازال �ساري������اً �مالfiه متواجدة 

يف معظم �سعر �سعراA العا �من اأهم مالم 

ال�سع������ر ال�رشي������ا – انزي������ا الدالل������ة عن 

معناها املعتاد، �ال�سور الالمنطقيqة، اإ�سافة 

الجتيا حقل املقد�������ض �االنتقال ع حالة 

فكار اإىل الكتابة التلقائيqة ��سوالً  تداع������ي االأ

عادة بناP Aاك������رة جديدة تطم خللق عا  الإ

≈ يتحقق فيه النعيم الفرد��سي  جديد مر

ر�سي، بدل ال�سما�ي، ليعي�ض فيه ال�رشيا  االأ

أ� الهذيان  ل������م ا حياته �س������واA يف حالتي ا

أن�سي  ا اأد�ني�ض � أ� كليهم������ا معاً. �يعت������  ا

 Aأب������رز ال�سعرا خليل حا�ي من ا ������اج � ا

العرب املعا�رشين الذين خلقوا �سوراً �سعرية 

تزج فيها ال�سطحات ال�سوفيqة بالهذيانات 

�التداعيات الال�سعوريqة – ال�رشياليqة. 

بعد هذا املر�ر العاج������ل عل≈ ال�رشيالية 

: ه������ل �اقعنا  نخل�������ض اإىل الت�س������ا�ؤل التا

العربي اجلمعي كواقع باقي ال�سعوب �االأ 

ن≈ د�ل  خر ملاPا نعا الفقر �نحن اأ االأ

حفورية  �ات االأ املعمورة بال

مل������اPا نعا من اجل������و´ �توج������د لدينا 

را�سي اأخ�س االأ

تل∂  م������ن � ملاPا نعا م������ن فقدان االأ

العدة �العدد �العتاد 

اد،  ملاPا ي�سري الع������ا نحو الوحدة �اال

�ن�سري عك�ض Pل∂، هل نحن يف �اقع �سحي 

أم �اقع ال �اقعي �رشيا ا

تر ل������و قيq�ض لن������ا فنان �رشي������ا مثل 

 Úسلفاد�ر دا الذي ر�سم لوحتيه ال�سهريت�

�سبانية  هلية االإ رب االأ ا الذاكرة 1913 �

1936 كيف �سري�سم Pاكرتنا العربية بوجهها 

أيام  ا ������ر�ب البينية  ال�سلب������ي املتمثل يف ا

اA �يوم حليمة، �التي  الع������رب داح�ض �الغ

ما زالت م�ستعرة �اإن باأ�سماA �اأد�ات جديدة 

ال�سودان– العراق– ال�سومال �اأخرياً يف  يف 

فوتنا ال�رشيالية  اليمن �اأخرياً اأال تكف������ي 

أم������داً  يعد fiتم������اًل Pلكم  الت������ي Wالت ا

م������ا ياأمله اجلميع فهل م������ن �سحوة �لو بعد 

 . Úح
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15- امل�سدر الثاين ع�سر - �س127 وما بعد.

16- اأراغون-  برنار لو�سربونيه-  ترجمة ويل الدين ال�سعيدي-  وزارة الثقافة-  دم�سق1979م.

ول - �س42 وما بعد. 17- امل�سدر الأ

18- امل�سدر ال�سابق - �س125 وما بعد.

19- امل�سدر اخلام�س- �س114 وما بعد.

20- امل�سدر ال�سابق- من  �س133-  - �س168 

21- امل�سدر ال�سابق - �س180 وما بعد.

خ�سر-  من�س��ورات احتاد الكتاب الع��رب-  دم�سق  دبي��ة ل��دى الغرب-  درا�س��ة-  عبد ال��رزاق الأ 22- املذاه��ب الأ

1999م. 

23- ق�ساي��ا و�سه��ادات-  كت��اب دوري �سه��ري-  درا�سات- �س158- ع��دة موؤلفني العدد الثال��ث-  موؤ�س�سة عيبال 

للدرا�سات والن�سر 1991م.
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الميةسالميةسالمية ن�ساأت �ترعرت �ازدهرت  س�س� اأن اخلالفة العربية االإ Aا ع������رف املرPAا ع������رف املرPاإ

اي يف قل بالد ال�ساي يف قل بالد ال�سام �الرافدين، �اتخذت  ، اأ ارامي ال�رشيارامي ال�رشيا ايف قل العايف قل العا اال

q بني العبqا بني العبا بني العبqا�ض،  ايايqام
أ ا ةميةميqة �بغ������داد �بغ������داد ايايqام بني اأ

أ مة سمة سمة ا س�س� ا��Ú عا��Ú عا ��Ú ع���Ú ع� �رامي����رامي��� ة االرشة االرشة اال رش�رش� ادم�س������ق حادم�س������ق حا

دب  ارامي ال�رشيارامي ال�رشيا تاأثري يف االأ دب اال ال لال لالأ اأن يكون فلن يكون من الغري لديه

أثرثر ا ال�رشيا ال�رشيا ا دب ال لال لالأ أالq يكون يكون سيكون سيكون ا س �س � تغ������رستغ������رستغ������ربتغ������ربتغ������رب لديه س�س� � امل� امل العربي، �لكنالعربي، �لكن الغري الغري

دب العربي. قوي يف االأ

. …Qƒن �سjO πLQاح وH

dG©مæØdG :»æØdG πان  عل« ØµdGر….
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دب ف������ن �سداه �سداه اأن االأ Aا ع������رف امل������رPAا ع������رف امل������رPإ�اإ إ�

لف������ا ال�رشيانية يف  مت������ه اللغة، �اأن االأ مت������ه اللغة� ������ه اللغة�

اً فلن يرتد فلن يرتدد يف  qاملعاج������م العربية كثرية ج������د

mا عل≈ تا عل≈ تاأثري عةسعةسعًة س نا�س نا� قيقة داللًة اتخاP هذه ا

دب العربي.   دب ال�رشي������ا يف االأ ��ال���ال���الأ � ل���� ل��� قوي

Aيكفي املر Aقيق������ة يكفي املر ´ال´ال´ عل≈ هذه ا ال��ال�� ������ �������� qW���W��� ال�لال�لال

ل������عن يطل������عن يطل������عل������ع عل≈ كت������ابm يف ‹لدي������ن يف ‹لدي������ن يف ‹لدي������ن بعنوان أ ا

لف������ا ال�رشيانية يف املعاج������م العربية«  »االأ

ق سق سق  سو املجم������ع العلمي يف دم�سو املجم������ع العلمي يف دم� و املجم������ع العلمي يف دم�سو املجم������ع العلمي يف دم�س سليف ع�سليف ع� امن تامن تاأ

وم  سوم  سوم   سل بر�سل بر� q��ل بر��ل بر أف������رام االأ الالعالالعالqم������ة البطري������ر ا

ئة �ت�سعاً ئة �ت�سعاس≈ �در�ض ثما ئة �ت�سعاس≈ �در�ض ثما ≈ �در�ض ثما سح�سح� 1957م، الذي اأ

�خم�سÚ لفظاً �رشيانياً يف املعاجم العربية، 

�سيqة عل≈  اهÚ ا �سية عل≈  بعن������وان »ال اهÚ ا �سيqة عل≈  بعن������وان »ال اهÚ ا q بعن������وان »ال mعل≈ كتاب�

و املجمع سو املجمع سو املجمع  س ال�رشياني������ة �العربية« لع�س ال�رشياني������ة �العربية« لع� ضتقار�ضتقار�ض

ال������ق البطرير العال������ق البطرير العالqمة يعقوب  ������ق البطرير العس������ق البطرير العس سالعلمي بدم�سالعلمي بدم�

الثالث 1980م.

سابجدية ن�سابجدية ن�ساأت يف  اأن االأ Aا عرف امل������رPAا عرف امل������رPإ�اإ إ�

األفm �خم�سمئة  عا نطق بال�رشياني������ة قرابة

ها بعدهفها بعدهفها بعدهها بعده، �اأن فسفس سد �ن�سد �ن� الها قبل امليالها قبل امليال ها قبل امليفها قبل امليف فسفس س ن�س ن� �سن������ًة

 Úالبجدية اليونان �الالبجدية اليونان �الالت اأ بحتسبحتسبحْت س�س� اأبجديتها اأ

رت��رت�� �املغول ��جدت رت �املغول ��جدت رت �املغول ��جدت  ������ �رمن �الفر�ض �ال����رمن �الفر�ض �ال��� �االأ

Ú��Ú��Ú فلن ي�ستغرب اأن  ������ �������� ���س���س سثاره������ا يف الهند �ال�سثاره������ا يف الهند �ال� ا

تك������ون اأبجدية العربية التي قامت د�لتها يف 

ق سق سق  ست������ي العا الناW������ق بال�رشيانية دم�ست������ي العا الناW������ق بال�رشيانية دم� ت������ي العا الناW������ق بال�رشيانية دم�رشت������ي العا الناW������ق بال�رشيانية دم�رش رشحا�رشحا�

�بغداد.

بجدية  اأن تنقي������ االأ Aا عرف امل������رPAا عرف امل������رPإ�اإ إ�

ية منقول عن تنقي �ت�سكيل  العربية �الع

اأهمي������ة  ال�رشياني������ة ف�سيع������رف  بجدي������ة  االأ

مÚ للرتا املكتوب  ال�رشيانية يف النق������ل االأ

 mبالعربية جياًل ينقل م�سعل املعرفة اإىل جيل

يليه.

ن�سان د�ن امل�سماريqة  �اإPا عرف املرA اأن االإ

ر�ض �نق�ض اأ�ل  ةm عل≈ Ú������W هذه االأ qاأ�ل مر

اأبجدية عل≈ قرميدها فكان التاري �كان ما 

أ »ع�رش  ، فلن ي�ستغ������رب اأن يبدا قبل التاري

ر�ض Pاتها. التد�ين« عل≈ هذه االأ

�اإPا عرف املرA اأن ال�رشيانية يف الع�سور 

الو�سط≈ كانت ج�رشاً لعبور الفل�سفة �العلوم 

�االداب اليوناني������ة اإىل العربي������ة �اأن حركة 

الرتجمة ه������ذه �سارْت ج�������رشاً لعبور اأ�ر�بة 

اإىل ع�������رش النه�س������ة فيما بع������د، فلن يجهل 

ت عليه  نq ال�رشيانية ه������ي اجل�رش الذي ع
أ ا

العربي������ة من لغة �سع������ر اإىل لغة علم �فل�سفة 

�سا�ض املتÚ للح�سارة  أل�سنية ��سري�رتها االأ �ا

�سالمية يف اأ�ج ازدهارها.  يقول  العربية االإ

برا�سي: »اإن تاري الفل�سفة  fiمد عطي������ة االأ

ال�رشيان بالتجلة   Ú������املرتجم Aليذكر هوؤال

ةm يف الرتجمة  qالتبجي������ل ملا كان منهم من دق�

�اأمانةm يف النقل �ما ا�ستفادتْه اللغة العربية 

من هذه الكت املرتجمة.  فقد �ثبْت بف�سل 

ركة الوثبة الثانية بعد النه�سة التي  هذه ا

. 
1
نه�ستْها بعد نز�ل القران« 
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�اأخ������رياً اإPا عرف املرA اأن النبي العربي 

دي������ث ال�رشيف عل≈ تعلqم  ح������ث كتبته يف ا

ال�رشيانية فمن ال�سهولة اأن يتبqÚ داللة هذا 

ديث، �ه������ي اأهميqة هذه اللغ������ة مفتاحاً  ا

�س������ارة �بناA الد�ل������ة، �Pل∂  للثقاف������ة �ا

ديث �سحيحاً  ا اإPا كان ا qبغ�ض النظر عم

اأم �سعيفاً اأم مو�سوعاً. 

دب  أثر االأ ḿ اأمثل عل������≈ ا ال
qWم������ن اأجل ا�

 Aدب العرب������ي ال بد من اإلقا ال�رشيا يف االأ

دب  نظ������رة �رشيع������ةm �سامل������ةm عل≈ تاري������ االأ

أثره يف الكثري م������ن اداب االأ  ال�رشي������ا �ا

اإبqان نه�سته �ازدهاره.

 ÜO C’G  jQÉ J  ‘  á © jö S  Iô f  

ÉjöùdG

دب  أيدين������ا م������ن اث������ار االأ  ي�س������ل اإىل ا

ال�رشي������ا قبل امل�سي������ اإالq �س������ذراتm نادرة 

������ق منها.  �من  qاأخب������ار من امل�ستحيل التحق�

تل∂ ما يذكر عن �ساع������ر با�سم �فا االرامي 

طوWة منقو�سة كثرية الثغرات عن ق�سة  �

كيم اكت�سفْت يف جزيرة  �اأمثال اأحيق������ار ا

الفيل������ة عام 1908 �يق������در دار�سها �نا�رشها 

 450� 550 Úساخو اأن زم������ن كتابتها يقع ب�

همية ه������ذه الق�سة �انت�سارها يف  ق.م.  �الأ

االداب العاملية القدÁة �سنتحد عنها �عن 

دب العربي الحقاً.  اأثرها يف االأ

������ا يف الق������رن الرابع املي������الدي فنجد  qم
أ ا

أ�جm من التوهq �االزدهار  دب ال�رشيا يف ا االأ

نية Pات بريقm ي�سي بتاري اأدبي عريق  بلغة 

ال نعرف عنه اإال �س������ذراتm ��م�سات. �هذا 

دب  االنبث������اق الغري �التوه������ املفاج لالأ

ال�رشيا يف القرن الرابع من خالل عبقرية 

ة تربع������ت عل≈ عر�ض  qسعري������ة �الهوتي������ة فذ�

أ�سعاره������ا �اثارها اإىل كل  العاملية �ترجمت ا

لغات العا امل�سيحي يف زمن حياتها �عرفْت 

أ� ال�سوري ال  أف������رام ال�رشي������ا ا با�س������م مار ا

Áكن تف�سريه بعاملm اأقو من ترجمة الكتاب 

املقد�ض اإىل اللغ������ة ال�رشيانية �ابتداA حركة 

ترجمته �تنقيح������ه �ا�ستمرارها حت≈ اأ�اخر 

القرن ال�سابع.

á«fÉjöùdG ¢SQGóŸG 

أم������Ú: »كان لل�رشيان يف ما  يقول اأحمد ا

بÚ النهرين نحو خم�سÚ مدر�سًة تعلم فيها 

العلوم ال�رشيانية �اليونانية ... �كان ال�رشيان 

اWورية  م نقل������ة الثقاف������ة اليوناني������ة اإىل االإ

.
2
الفار�سية ثم اإىل اخلالفة العبا�سية«

�انت�رشت املدار�ض �مراكز العلم امللحقة 

أ� امل�ستقلة يف ربو´ بالد  ديرة ا بالكنائ�ض �االأ

ال�سام �الرافدين انت�سار اخلمائل �ترقرقت 

املعرف������ة ترقرق اجل������دا�ل.   �م������ن اأهمها 

مدار�ض ن�سيبÚ �الرها �قنq�رشين �اأنطاكيا 

Ú يف Wورعابدين �دير  ان �قر qتلعدا �حر�

ز�قن������Ú اأي مدر�سة مار يوحنq������ا قرب ديار 
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بكر، �مدر�س������ة مار حنانيا 

�مدر�سة  ماردي������ن،  ق������رب 

مبلطية  ماربر�سوم������ا  دير 

 Ú������الع أ�������ض  را �مدر�س������ة 

دير  �مدر�سة  �جندي�سابور 

مار متq≈ يف بالد الرافدين.  

�ينبغ������ي اأن نذك������ر تكريت 

ال�رشيانية  املفريانية  مركز 

ب������Ú 628 �الق������رن الثا 

ع�رش الت������ي اأ�سحت – كما 

ا�سح������ق  املط������ران  يق������ول 

�رشيا  موقع  �qل 
أ »ا �س������اكا 

انطلقت منه �رشارة التاأليف 

�الت�سنيف يف لغة ال�ساد.  

مل������دة ثالثة قر�ن  ��سارت 

أ�ائل الق������رن التا�سع  م������ن ا

أ�ائل القرن الثا ع�رش مركزاً فكريqاً  �حت≈ ا

عربيqاً ي�سار اإليه بالبنان.  �برز فيها م�ساهري 

اأعالم ال�رشيان الذي������ن كتبوا بالعربيqة اأمثال 

.
3
الفيل�سوف يحي≈ بن عدي 974م«

حور الن�س������ا• العلمي �التعليمي يف    

هذه املدار�ض ح������ول الكتاب املقد�ض ترجمًة 

�تف�سرياً ��رشحاً.  ث������م دخلت العلوم اللغوية 

بدرا�س������ة اليوناني������ة �تقعيد ق������راAة الكتابة 

ال�رشيانية �تطور Pل������∂ اإىل قيام علم النحو 

 ، ت 580 ه������وازي  �ال�������رشف مع يو�سف االأ

�ا�ستعÚ بالفل�سف������ة اليونانية لفهم العقائد 

ا حركة الرتجمة عن  qم
أ فن�ساأ علم الالهوت.  ا

‚يل عن  اليوناني������ة فقد بداأت برتجم������ة االإ

اليوناني������ة اإىل ال�رشيانية �ترجمة التوراة عن 

�qل 
ية منذ القرن امليالدي االأ اليونانية �الع

.  منذ الق������رن الرابع بداأت  اأ� مطل������ع الثا

حركة الرتجمة ع������ن اليونانية اإىل ال�رشيانية 

ملوؤلف������ات فل�سفية �الهوتي������ة كتبها فال�سفة 

.  �يف 
4
�الهوتي������ون م������ن مدر�سة اأنطاكي������ا

موي قاد عبد املل∂ بن مر�ان حركة  الع�رش االأ
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التعري عل≈ اأيدي ال�رشيان من اليونانية اإىل 

العربية فعرب������ت الد�ا�ين �بع�ض املوؤلفات، 

ركة التعري كانت  �لكن النه�سة الك 

أن�ساأ  يف الع�رش العبqا�سي بقيادة املاأمون الذي ا

كمة �كان يكاف املرتجمÚ ال�رشيان  دار ا

ريهم بوزن الكتاب املرتجم Pهباً.  فكانت  �

قوافل الكت������ اليونانية ت������رت من بيزنطة 

اإىل بغ������داد لينك املرتجم������ون اإىل ترجمتها 

اإىل ال�رشياني������ة �منها اإىل العربية.  �ال تذكر 

حركة التعري املباركة ه������ذه اإال يذكر ا�سم 

كمة حنÚ ب������ن ا�سحق �ابنه  رئي�������ض بيت ا

ع�سم  �سن االأ ا�سحق بن حنÚ �حبي�ض بن ا

بر�ض الرها�ي �يحي≈ بن البطريق  يqوب االأ
أ �ا

ريهم كث������ري�ن ي�سكلون  �ق�سطا ب������ن لوقا �

أ�س�ست  دب �العل������م ا كوكب������ًة من فر�س������ان االأ

خ������ت الدعائم املعرفي������ة للد�لة العربية  qر�س�

�ر�بية. �ج�رشاً لع�رش النه�سة االأ

قام هوؤالA بتعري������ علوم الط �الفل∂ 

�الريا�سيات �الهند�س������ة �العمارة �الفل�سفة 

ري Pل∂ م������ن ميادين  ������ة �النح������و � �البال

تاج اإليه اخلالف������ة العربية  ������ا  املعرفة 

م�سا بزمام  دارة �سوؤ�نه������ا �االإ الوا�سع������ة الإ

اأمورها �عمارها �ازدهاره������ا.  اأخبار هذه 

ركة كث������رية يف م�سنفات عربية �اأجنبية  ا

ية.  ف�ساًل عن اأن الرتجمة  بلغ������ات العا ا

بح������د Pاته������ا علم ر�س������Ú �فن رفي������ع، كان 

ب������دا´ يف ال�رش �التعليق  لل�رشيان ‹ال لالإ

�سافات.  �يف هذا ال�سدد  �االخت�س������ار �االإ

 Úخqر
يقول ج������ورج �سارت������ون: »اإن بع�ض املوؤ

ي�رشqحون اأن الع������رب امل�سلمÚ نقلوا العلوم 

القدÁ������ة � ي�سيف������وا اإليها �سيئ������اً ما، �اأن 

أبد´  .  �اإىل جان Pل∂ ا
5
ه������ذا الراأي خطاأ«

ال�رشيان يف كتابة التاري الكن�سي �الدنيوي 

مثل ي�سو´ العم������ودي موؤلف »تاري �اأحدا 

�سوري������ا �ما بÚ النهرين« من �سنة 495 حت≈ 

506.  �كتاب »تاري������ الرها« من �سنة 131 

حت≈ 540م ‹هول املوؤل������ف.  �تاري يوحنqا 

ف�س�س������ي �تاري ميخائي������ل الكبري �تاري  االأ

ديوني�سيو�������ض التلمح������ري �تاري������ الزم������ان 

ي.  �يف  ت�رش الد�ل الب������ن الع �تاري������ 

�ض موؤلفات كثرية تزخر  qتف�سري الكت������اب املقد

بها املكتبة ال�رشيانية حت≈ اليوم.  �يف ميدان 

خوانيات نب������ اأعالم  ال�سع������ر الر�ح������ي �االإ

أف������رام ال�رشيا �مار اأفراها•  عظام كمار ا

امللق بالفار�س������ي �بردي�سان �نر�ساي �مار 

يعق������وب ال�رش�حي �م������ار ا�سحق �مار باالي 

ة يو�سف  qريه������م.  �يف ال�سعر امللحمي ق�س �

أف������رام، �هي ملحمة  ال�سديق املن�سوبة ملار ا

أ اإح������د اأر�´ ر�ائع  أنه يقرا ي�سع������ر قارئه������ا ا

أي�ساً  �سك�سبري، �ق�سيدة الفرد��ض ملار اأفرام ا

من 15 ن�سيداً، �ملحمة »الفرد��ض املفقود« 

ح������د �سع������راA ال�رشيانية  التي ي������ر فيها  الأ
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ب ال�رشعي مللحمة ملتون بالعنوان  بع�سهم االأ

Pاته.  �يف ‹������ال الق�س�ض كت ق�سا�سون 

‹هولون ق�س�ساً تاريخية �دينية كثرية مثل 

 Úي�س qسكندر ��س������ري القد� أه������ل الكه������ف �االإ ا

������ا �ق�س�س������اً تاريخي������ة مث������ل ق�سة  qالن�س�

حي������اة ق�سطنطÚ الكبري �اأ�الده، �ق�سة عن 

.  �ترجمتهم 
6
أ��سابيو�ض الر�ما �جوفيان ا

كيم  لق�س�ض كليلة �دمنة �ق�سة اأحيقار ا

�اأمثاله.  �Xه������ر ترجمة بت�رشف خلرافات 

اإي�سوب بقلم راه �رشيا من القرن العا�رش 

.
7
أ� الثا ع�رش امليالدي ا

دب العربي دب ال�رشيا يف االأ أثر االأ ا

قرار ب������ادئ Pي بدmA باأن ما  يجدر بنا االإ

نقول������ه يف هذا املجال ال ي�ست������ويف ال�رش�• 

كادÁية.  �عذرنا يف Pل∂ اأن هذا املو�سو´  االأ

دب العربي يف  أق�س������ام االأ ري مدر��������ضm يف ا

رينا يف حد�د  جامعاتن������ا، �ال يف جامعات 

علمن������ا.  لذا لن يتعدq قولنا يف هذا املجال 

�سو اإ�ساراتm ��م�ساتm قد يكون فيها بع�ض 

الفائدة ملن يتح�سد لدرا�سةm اأكادÁية جلزئية 

من جزئيqات هذا املو�سو´.

ريها �تتاأثر  اللغ������ات �االداب توؤث������ر يف 

دب ال�رشي������ا يحم������ل اث������اراً  بغريه������ا.  �االأ

�ب�سماتm من لغات �اداب ال�رشق القدمي يف 

أكاد �ا�سور �نينو �املمال∂ االرامية.  �قد  ا

دب ال�رشيا يف اداب العا القدمي:  أثq������ر االأ ا

أ�سعار مار اأفرام ترجمت  يكف������ي اأن نذكر اأن ا

اإبq������ان حياته اإىل كل لغ������ات العا يف الع�سور 

الو�سط≈ �منها العربي������ة.  تقول امل�ست�رشقة 

الر��سي������ة نينا بيغوليف�سكاي������ا: »�قد ��سلنا 

، بل  أف������رام لي�������ض بال�رشياني������ة فق ت������را ا

برتجمات������ه اإىل اليونانية �الالتينية �العربية 

�اجليورجية  رمنية  �االأ ب�سية  �ا �القبطية 

.  �عن تاأثري مار اأفرام 
8
ريها من اللغات« �

تق������ول امل�ست�رشق������ة الر��سية: »�توج������د اأدلة 

أ�سعار مار اأفرام من  كافية للقول اإن ترجمة ا

ال�رشياني������ة اإىل اليونانية لعبْت د�راً كبرياً يف 

ية يف الكتابة  �سلوبية ال�سعرية �الن تطوير االأ

اليونانية... �يكفي الق������ول باأن املو�سوعات 

ال�سعرية  التي كانْت ت�سكل fiور اهتماماته 

ية Xلت املادة الرئي�سية لنمو الق�سائد  �الن

�سا�������ض املتÚ الذي اعتمدته  الليتورجية �االأ

تلف  ������ان امل�سيحي������ة يف  الرتاتي������ل �االأ

الطقو�������ض الكن�سية يف ال�������رشق �الغرب عل≈ 

.  �فيما يتعلق 
9
مد ق������ر�نm زمنية كث������رية«

بتاأثري ال�رشيانية يف العربية �ادابها، من املفيد 

لكة اللغة العربية  اأن نذكر قبل كل �سيmA اأن 

الف�سح≈ كما نعرفها اليوم قامت عل≈ اأر�ض 

لك������ة اللغة االرامية ال�رشيانية، �لهذا نر 

أثر االرامية �ا�سحاً يف اللهجات املحكيqة يف  ا

بالد ال�س������ام �الرافدين �يف اأمثالها ال�سعبية 

أي�س������اً.  يف كتابه »اأحيقار حكيم من ال�رشق«  ا
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أني�������ض فريحة اأمثال اأحيقار  يقارن الدكتور ا

مثال ال�سعبية اللبنانية التي خ�س�ض لها  باالأ

� كليqاً 
أ كتاب������اً م�ستقال فيجد ت�سابه������ا جزئياً ا

بينهم������ا.  كما يذكر يف مقدمة كتابه املذكور 

حي������ث يتحد ع������ن بقاA ه������ذه الق�سة يف 

ر  كايات ال�سعبي������ة اللبنانية فيقول: »� ا

ال�سن������ون فاأجد نف�س������ي تلمي������ذاً يف جامعة 

أنqولتمان  أملانية اأدر�ض عل≈ امل�ست�رشق ال�سهري ا ا

 
m
االرامية �العربي������ة اجلنوبية.  �يف Pات يوم

�راق  رافية الأ دخل علينا �بيده ن�س������ فوتو

دي عليها كتابة ارامي������ة �جدْت يف  من ال������

جزيرة الفيل������ة يف جنوبي م�رش �قال: اأح 

ة اأحيقار  �ما اإن �سمعت  qأ معكم ق�س اأن اأقرا

يqام 
أ كلمة اأحيقار حت≈ ع������دت بالذكر اإىل ا

������ة اأحيقار قدÁة  qاً ق�سPون  اإ������qالعج������وز هل

ها هذه  تعود اإىل قر�نm قبل امليالد.  مْن اأخ

ة من بالد  qدرْت هذه الق�س ة  كيف  qالق�س

ا�سور اإىل ال�سع������وب االرامية فامل�سيحية اإىل 

ة  qون  مْن هنا كان������ت عنايتي بهذه الق�سqهل

التي اأده�ستني Wف������اًل �ا�ستاأثرْت باهتمامي 

  .
10

رجاًل«

أث������ري ال�رشياني������ة يف اللغة  �يف ‹������ال تا

 mالعربي������ة الف�سح������≈ نذكر �سل�سل������ة مقاالت

ن�رشتها ‹لqة املجم������ع العلمي بدم�سق خالل 

1948 – 1951 لع�س������و املجم������ع البطرير 

لفا ال�رشيانية  اأفرام بر�س������وم يف كتابه »االأ

ئة  يف املعاجم العربية« يدر�ض �يح�سي ثما

أب������ل: يعني  �ت�سع������ة �خم�سÚ لفظ������اً، مثل: ا

»ح������زن، تن�س∂« بال�رشياني������ة.  �رد يف التاج 

أبل الرجل  �الل�سان �Pي������ل اأقرب امل������وارد: »ا

أبيل: »حزين، نا�س∂«  «. ا أبالًة تن�س∂ �تره ا

ا قول اب������ن دريد ��ساح  qم
أ بال�رشياني������ة.  �ا

بيل هو الذي ي�رشب  اجلمهرة �ض 339 اأن االأ

ع�س≈:  بالناقو�ض م�ست�سهداً بقول االأ

á«°ûY  ø jó LÉ ° ù dG  ÜQh  q EÉ a

.É¡∏«HCG QÉ°üædG ¢SƒbÉf ∂°U Éeh

������ا ه������و النا�س∂    فلي�������ض ب�س������وابm �اإ

املرته �كان بع�ض ه������وؤالA يقيم يف البيعة 

.  �ن�رشب 
11

فيتوىل ال�������رشب بالناقو�������ض«

�سفحاً عما Pكر �اأح�س≈ البطرير يعقوب 

�سية«.  �ينوه  اهÚ ا الثال������ث يف كتابه »ال

برا�سي مب������ا ا�ستفادته اللغة  fiمد عطية االأ

العربي������ة من حركة الرتجم������ة �التعري ع 

ال�رشيانية قائ������اًل: »اإن تاري الرتجمة ليذكر 

هوؤالA املرتجمÚ بالتجلq������ة �التبجيل ملا كان 

������ةm يف الرتجمة �اأمانةm يف النقل  qمنهم من دق

�ملا ا�ستفادته اللغ������ة العربية من هذه الكت 

ركة  املرتجمة.  فقد �ثب������ْت بف�سل هذه ا

الوثبة الثانية بعد النه�سة التي نه�ستها بعد 

.  �من البدهي القول: اإن 
12

نز�ل الق������ران«

أي�ساً. دب ا التاأثر اللغوي يعك�ض تاأثرياً يف االأ

�ق������د كتبت العربية اأ�ل ما كتبْت باخل 
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�سطر‚يلي.  لقد »Pكر اكلمن�س�ض  ال�رشيا االإ

الة  qهوار يف كتابه االداب العربية �ض 7 اأن رح

نب������ا• نقلوا اإىل بالد الع������رب من �سورية  االأ

�سطر‚يلي فتدا�لتْه اللغة  القلم ال�رشيا االإ

  .
13

العربية �Pل∂ يف القرن ال�ساد�ض امليالدي«

�ما اخل������ العربي ال������ذي ن�ستخدمه اليوم 

 ßمْن يالح�  . �سو تطوير للخ ال�رشيا

������ر�ف العربي������ة التي ن�ستخدمه������ا اليوم  ا

 Aفالتا  . يج������د عالقًة لها باخل������ ال�رشيا

�الثاA لهما ر�سم �اح������د �يتميزان بالتنقي 

أي�ساً  ال يف اخل������ ال�رشيا ا �هذا هو ا

ر�ف املتبادل������ة بÚ ال�رشيانية  �ه������ي من ا

 Úالغ� Úالعربية.  �ال�س������اد �ال�ساد �الع�

ر�ف املتبادلة  P�ات الر�س������م الواحد من ا

اA �اخلاA لهما  بÚ العربية �ال�رشيانية.  �ا

ر�سم �احد بح�س اللفß ال�رشيا ال�رشقي 

������ر�ف املتبادلة ب������Ú العربية  �هم������ا من ا

�ال�رشياني������ة.  �ال ي�سذ عن Pل∂ �سو حرف 

اجليم الذي ال مقابل ل������ه يف ال�رشيانية كما 

نلفظه������ا اليوم.  هذه املالحظ������ة تبعث عل≈ 

ر�ف العربية  االعتقاد باأن مبتك������ر هذه ا

امل�ستخدمة اليوم هو �رشيا اأ� عربي �سليع 

يف ال�رشيانية �العربية معاً.  �نختم بالقول: 

رمنية �ال�سغدية  اإن كانت اللغات الفهلوية �االأ

بجدية ال�رشيانية  �الرتكية قد ا�ستخدمْت االأ

ريباً اأن ت�ستخدمها العربية  للكتابة فلي�������ض 

�ه������ي لغة �سقيق������ة لل�رشياني������ة �عا�ست بعد 

الفت العربي عل≈ اأر�ض ناWقة بال�رشيانية.  

ترا بع������د احتاللهم  أي�س������اً فعل االأ هك������ذا ا

بجدية  الب������الد العربية، فق������د ا�ستخدموا االأ

بجدي������ة ال�رشيانية التي  العربي������ة بدال من االأ

كان������وا ي�ستخدمونها.  يقول فيلي حتqي عن 

������ر�ف العربية  أي�ساً ا : »اأخذ�ا ا ت������را االأ

للكتاب������ة فظلت �سائعة حت������≈ 1928 بينما  

ترا يف ا�سية الو�سط≈ �سو الي�سري  يكن لالأ

رف  دب املد�ن �كان������وا يكتبونه با م������ن االأ

ال�رشيا الذي اأدخله الن�سار ال�سوريون اإىل 

نq املق�سود 
أ .   �من الوا�س ا

14
تل������∂ البالد«

بتعبري »الن�س������ار ال�سوريون« هو »الن�سار 

ن املعن≈ �احد.  �يف ‹ال تاأثري  ال�رشيان« الأ

ال�رشيانية عل≈ اللغة العربية ينبغي اأن ن�سري 

اإىل ��سي عظيم ه������و القبائل العربية التي 

�ىل �كانت  تن�رشت منذ القر�ن امل�سيحيqة االأ

كني�ستها ه������ي الكني�سة ال�رشياني������ة �رعاتها 

أ�سقف  �رشي������ان كم������ار اأحودامة �جرج�������ض ا

العرب.

�يف ‹������ال الريا�سي������ات نذك������ر �سا�يرا 

�سابوخ������ت من القرن ال�سابع الذي »عل≈ يده 

.
15

رقام الهندية اإىل العرب« ��سلت االأ

أثر  يف ‹ال علم الالهوت كان لل�رشيان ا

.  تقول نينا  كبري يف تطوره يف لغ������اتm اأخر

بيغولف�سكايا: »�يجدر بالذكر اأن العا الناWق 
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Ú لع د�راً جوهريqاً  بال�رشيانية يف Pل∂ ا

اهات الفكريqة، �يف  ركات �اال يف هذه ا

  .
16

فكار« تلف املذاه �العقائد �االأ ن�رش 

أثر يف  فهل كان لعل������م الالهوت ال�رشي������ا ا

�سالم������ي.  كل ما Áكن  الالهوت العربي االإ

قوله هنا هو اأن ت�سمية علم الالهوت العربي 

�سالم������ي ب� »علم الكالم« اأمر الفت النتباه  االإ

اأي ملم باللغ������ة ال�رشيانية.  اإن ال�رشيان قبل 

وا هذا العلم ب�»مالولوتو  qسم� Úالعرب امل�سلم

ل������و الوهوثو« �هو لف������ß �رشيا يعني 

اماً »علم الكالم«.

   80 ä  RGƒg C’G °Sƒj

 mفqهوازي هذا ترج������م بت�رش يو�س������ف االأ

 160 الرتاقي  كتاب ديوني�سيو�ض ثراكو�ض 

– 90 ق.م املعنون ب�»فن النحو« اإىل ال�رشيانية 
بعنوان »ه������دف النحو«.  �بذل∂ اأ�سب لد 

ال�رشي������ان م�س������دران لتاأ�سي�ض عل������م النحو 

هوازي هذا �مالحظات  : كتاب االأ ال�رشي������ا

ية  « اأي م������ا يعرف بالع املقرئ������Ú »مقريو

�سة.   qة الكت املقدAب »املا�س������ورا« اأ� علم قرا

يقول مرك�ض عن هذا امل�سدر املزد�ج للنحو 

: »امل�سدر امل������زد�ج هو عبارة عن  ال�رشي������ا

امل�س������در امل������ادqي املعتمد عل������≈ مالحظات 

�سة، �م�سدر �سكلي  qيف الكت املقد Ú������املعلم

اأي ا�سطالح������ي �هو املعتم������د عل≈ النظرية 

  .
17

»Úة من كت������ اليونانيPالنحوي������ة املاأخو

نه كما نر كان  هوازي هذا الأ نذكر عمل االأ

هي������داً لن�ساأة النح������و العربي بعد ما ينوف 

هوازي  عل≈ قرنÚ من الزمان.  فقد تويف االأ

ع������ام 580 م بينم������ا تويف �سيبوي������ه �ساح 

»الكتاب« اأي اأ�ل كتاب يف النحو العربي عام 

796 م، �تويف خليل الفراهيدي معلqم �سيبويه 

�سود  أبو االأ قبل Pل������∂ عام 786 م.  �ت������ويف ا

الد�ؤ ع������ام 688 م.  �م������ْن يتدبر مفاهيم 

 qÚم�سطلحات النحو العربي باإمكانه اأن يتب�

أث������ر التعري يف الكثري منه������ا عن املفاهيم  ا

�امل�سطلح������ات النحوية ال�رشيانية، مثل ا�سم 

فاع������ل �ا�س������م مفع������ول ��سفة �ا�س������م �فعل 

�حرف �جملة ا�سمي������ة �جملة فعلية، بل اإن 

فو�ض هي  م�سطلحات مرفو´ �من�سوب �

ركات ال�رشيانية  �سماA ا ترجمة حرفي������ة الأ

»ع�سو�سو، حبو�س������و ربو�سو« �فق ما يذكر 

أني�������ض فريحة يف كتاب������ه »تب�سي  الدكت������ور ا

 Úاأحمد اأم ßقواعد اللغة العربية«.  �يالح

رية  ‹������ا�رة الب�رشة �الكوف������ة ملدر�ستي ا

�جندي�سابور ال�رشيانيتÚ في�ستنت من Pل∂ 

أثرهم������ا يف ن�ساأة النح������و العربي فيقول يف  ا

أْن  �س������الم«: »�كان Wبيعياً ا كتاب������ه »فج������ر االإ

ن االداب  ين�س������اأ علم النحو يف الع������راق .. الأ

�سالم �كان  ال�رشيانية كانْت يف العراق قبل االإ

لها قواعد نحوية فكان من ال�سهل اأن تو�سع 

قواعد عربية عل≈  القواعد ال�رشيانية 
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 mسامي �احد� mخ�سو�س������اً �اللغتان من اأ�س������ل

له������ذا كان ال�سابق������ون اإىل ��س������ع النحو هم 

    .
18

الب�رشيون �الكوفيون«

أثر  �ق������د الحß �كت بع�ض الكتqاب عن ا

النح������و اليونا يف النح������و العربي.  �لكنهم 

ثر اليون������ا كان عن   يعرف������وا اأن ه������ذا االأ

.  تذكر ماجدة عماد  Wري������ق النحو ال�رشيا

الدين �سا مدر�سة ال�رشيانية يف كلية االداب 

بالقاه������رة اأن كثريي������ن قد كتب������وا حول هذا 

املو�س������و´ �منهم الدكتور اإبراهيم �سعالن يف 

كتابه »النحو بÚ العرب �اليونان«. 

á “ÉN

أق������ول: ينبغي اأن ن�سيف حقيقة  �ختاماً ا

نا�سعة ه������ي اأن الكني�سة ال�رشيانية ما زالت 

fiافظًة عل≈ بق������اA اللغة ال�رشيانية الكتابية 

ال�ستخدامها يف Wقو�سها يف ال�رشق �املهاجر، 

دب������اA يكتبون بها �قد نب  �ما زال بع�ض االأ

أيام �سفر برل∂ يف القرن  منهم كثري�ن م������ن ا

أ�س�ست الكني�سة ميتماً �مدر�سة  املا�سي حÚ ا

الهوتية لهم.  �هذا يعني اأن اللغة ال�رشيانية 

�ادابها �تاريخها �علومها مر�سحة لالزدهار 

مت≈ توف������ر لها مدار�ض �معلمون. �ال يفوتنا 

اأن نذك������ر د�ر املوارن������ة، عل������≈ �سبيل املثال 

ريهم يف تدري�ض  ال�سماعنة �القرداح������ي �

ال�رشياني������ة يف الغ������رب يف القرن������Ú الثامن 

 mأثر ع�������رش �التا�سع ع�رش �م������ا كان لذل∂ من ا

حا�س������مm يف قيام �ازده������ار حركة اال�ست�رشاق 

Pهان  يف الغ������رب.  كما ينبغي اأن نعيد اإىل االأ

د�ر ال�رشي������ان يف ترجمة الرتا اليونا اإىل 

�ر�بية.   العربية يف قيام حرك������ة النه�سة االأ

قائق النا�سعة تقودنا اإىل اال�ستنتاج  هذه ا

������ة للدرا�س������ات ال�رشيانية يف  qاأن تاأ�سي�������ض كلي

ركة الثقافية  ْن تنق������ل ا بالدن������ا مر�سحة الأ

فيها نقلة نوعيqًة تاريخيqًة فائقة. 
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حمم��د عب��د احلميد احلم��د، اإ�سهام ال�سري��ان يف احل�س��ارة العربية، حلب: دار الره��ا، �سل�سلة ال��رتاث ال�سرياين،   -

.2002

نينا بيغوليف�سكايا، ثقافة ال�سريان يف الع�سور الو�سطى، ترجمة د. خلف اجلراد، دم�سق 1990.  -

¥µ

املراحع



àc 2اHا àM ا’¿  óيªM øشùM

3 1 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

مع ح�صن حميد: 

ن  )26( كتابًا حتى الآ

æسT ƒHCG Oعا : QGƒ````````````ح
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دي������ق فل�سطيني سدي������ق فل�سطيني سدي������ق فل�سطيني اأحبه �اأحرتمه، هو الكات ح�سن حميد الذي يحار يف  س�س�

دب فيها..  ق، �ق������د سق، �ق������د سق، �ق������د اأدركته حرفة االأ سنه مقيم يف دم�سنه مقيم يف دم� الزمان �م������كان �الزمان �م������كان �الدته. اإ

ي������ة �سي������ة �سي������ة �5 درا�سات �6 س�س� �س�س س ‹موعة ق�س ‹موعة ق� فطبع������ت له املطاب������ع 26 كتاباً، منها 15

أ�سئلة بال  كل ر�سائل كله������ا سكل ر�سائل كله������ا سكل ر�سائل كله������ا ا س عن القد�������ض، ب�س عن القد�������ض، ب� ر�اي������ات، يكت������ ال�سابعة حالياً

اأجوبة. 

ح�س`````ن حميد:

àc 26``````اHا حG ≈`````````à’ن

.…Qƒض �سUاbو jOCG ❁

ò

❁
æسT ƒHæسT ƒHCG Oعا :OG Oعا :OGGعدعدEGG
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رير، �ه������و متفر حالياً عم������ل رئي�ض 

أنت������ 26 كتاباً �هو �ساب،  إللكتابة، �اإللكتابة، �اإP كان ا

، مد  إي������ده اإي������ده اإىل 100 عندما ي�سي ي������ده اسي������ده اس سل ر�سل ر� ل ر�سل ر�س سفي�سفي�

أ يف عمره، �اأ يف عمره، �اأعطانا املزيد. ا

ن حميدسن حميدسن حميد سحا�ر ح�سحا�ر ح� عد اسعد اسعد اأن اأ سنه لي�سنه لي� اإ

❁    ❁    ❁

?á°SGQódGh ICÉ°É°É ûædGh ódƒŸG °ûædGh ódƒŸG °

• حريتي يف مولدي، تاريخاً �مكاناً، هي 

اهلي، �قد اهلي، �قد اقتلعوا أ رية التي يعي�سها ا رية ا�سبه با ا�سبه با أ ا

طÚ، ف�رشنا يف سطÚ، ف�رشنا يف سطÚ، ف�رشنا يف  سملبارك������ة، فل�سملبارك������ة، فل� هم سهم سهم ا سر�سر� أ م������ن ا

احزاحزاننا خياماً،  أنثناه بذ�ب اأر�احنا، �اأ منف≈ ا

.ÚW ثم بيوتاً من

ة، سة، سة،  سمي باملدر�سمي باملدر� قتني اأ اغرياغرياً حÚ اأ غريسغريس سكنت �سكنت �

ة سة سة االبتدائية،  سملدر�سملدر� ون يف سون يف سون يف ا سلها يدر�سلها يدر� كان اأخوا

ة، اسة، اسة، اأPه معهم يف  سملدر�سملدر� �كنت اأقلد تالمذة ا

ة، هم يدخلون من سة، هم يدخلون من سة، هم يدخلون من  سملدر�سملدر� إلباكر اإلباكر اإىل ا با سبا سبا ا سل�سل� ا

ياجها سياجها سياجها ال�سائ∂،  سقف ق������رب �سقف ق������رب � أنا اأ بوابته������ا، �ا

 Úن اأحداً من املعلم اللدخول اللدخول الأ �ج������ر�ج������ر�ؤ عل≈ ا الاأ

q من������اداة كي اأدخل. اأمي هي من  إال ي�سري اإال ي�سري اإ

إليهم، اإليهم، اإىل  إخذ� اإخذ� اإ ان يان ياأ أ أ�سارت عل≈ اأخوالها ا ا

اهل اهل الكتابة.  القرالقرائÚ �اأ اري من اري من ا ري من سري من س س�س� ة، كي اسة، كي اسة، كي اأ سملدر�سملدر� ا

�هكذا كان، دخل������ت اإىل املدر�سة االبتدائية 

م�سادف������ة، يف عم������ر ال اأدري مق������داره، كما 

. قالت ما دام  التدري اأمي مقداره بال�سب

ح�سن ير باملدر�س������ة فليذه اإليها، �قد 

�ساعدها اأخواله������ا يف Pل∂، ف�رشت تلميذاً، 

، فم�سيت من  �لعل اأخ������وال اأمي ‚ح������و

�سف اإىل �س������ف د�ن اأن ينظر اإىل عمري.. 

بع������د فرتة ج������اA مدي������ر اإىل املدر�سة، فوجد 

أن������ا تلميذ يف ال�سف الرابع.  اأن القيود  �ا

انتح������≈ بي جانب������اً �Wل من������ي اأن اأقراأ يف 

أكت������ جماًل اختارها  الق������ران الكرمي، �اأن ا

بنف�س������ه، فقراأت �كتبت، ف�رشq مني، ��سجلني 

ر�سمياً يف ال�سف الرابع.

الدرا�سة اأخ������ذت �قتاً Wوياًل من عمري 

حت������≈ ��سل������ت اإىل اخ������ر درجاته������ا، درجة 

الدكتوراة التي جزتها من اجلامعة اللبنانية 

الذهني������ة العربية  ح������ول ر�سالة عنوانه������ا 

ا�ستغرق������ت كتابته������ا خم�ض �سن������وات، قراAة 

�كتابة، �م�ساه������رة، �نقداً، �ا�سطفاA، حت≈ 

ا�ستوت بياناً.

 «°V  ÖÑ°ùH  áHÉà dG  â dhGR  πg  
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 óYÉ°üàd hCG á«°üî°T ÜÉÑ°S C’ hCG , Ée

? óæY áÑgƒŸG

• ال اأعرف �سبب������اً مبا�رشاً دفعني للكتابة 

�سو اأحزان اأهل املخيم حيث ع�ست، �حيث 

اأعي�ض االن، عندما �عتني درا�ستي للفل�سفة 

أه������ل املخيم الذي يتزاي������د�ن يتناق�سون  اأن ا

 Úأي�ساً، اأ�سابتني لوثة اخلوف، راأيت الطيب ا

أ�������رشاً، �سهادة،  ا يذهبون يف ح������االت الفقر 

ة  ة، مق أ�سبابه �راأيت املق ياباً ال تعرف ا

املخيم تت�سع، بينما Xلت رقعة بيوت املخيم 

يتام،  رام������ل، �االأ fi������د�دة، تزايد ع������دد االأ

أمه������ات ال�سهداA.. حا�لت اأن اأكون ر�ساماً،  �ا

ت  ي������م يعي�ض  لك������ن ال قيمة للر�سم يف 

�سق������ف املوت≈، ح������Ú يح�رش امل������وت تغي 

ل������وان.. لذل∂ ب������داأت الكتاب������ة �سعراً، ثم  االأ

تركت ال�سعر لقناعتي باأنني لن اأكون �ساعراً 

Pا ب������ال، �م�سيت اإىل الق�س������ة التي اأ�سبت 

فيها ‚احاً �ت�سجيعاً، ثم كتبت الر�اية.

ثناA االخرين، املو�سوعات التي تخريتها، 

Wرائ������ق التعبري التي م�سي������ت بها.. كل هذا 

�ساع������د ك������ي اأمد Xل������ي نح������و ال�سحف 

�املجالت، ثم نحو د�ر الن�رش فاأ�سدرت كتابي 

�ل يف م�ستهل الثمانينيات. الق�س�سي االأ

 á°ü≤dG áHÉàc ‘ ,¢UÉ≤c â°SQÉe 

 ,ájGhôdG  áHÉàc  ‘  »FGhôch  ,I °ü≤dG

 CÉ a  ,É«æ«£°ù∏a  ∂fƒc  ,âeóîà°SG

 πgh ,ÌcCG Gƒ¡à°SG «HO C’G °ùæ G

?IóMGh ád æe ‘ Éªg

أنا عا�سق للق�سة الق�سرية، حÚ اأ‚ز  • ا

رفة  ن�ساً ق�س�سياً اأ�سري Wائراً يحوم داخل 

أن������ا مدين للق�سة الق�سرية  ال جدران لها. �ا

نها هي التي عرفت النا�ض كتابتي. �الر�اية  الأ
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همية، جل������اأت اإليها  اي������ة من االأ أم������ر عل≈  ا

نن������ي اأح�س�ست باأن الرتاجيديا الفل�سطينية  الأ

ات�سعت، �اأن التعبري عنها يحتاج اإىل اإفا�سة. 

ديث الطي  ������ت �قع ا أكت الر�اية   ا

عنه������ا، �ال كتقليد اأدبي م�س������≈ به اأهل الن 

ت �Wاأة  �ال�سعر مع������اً.. اإWالقاً كتبته������ا 

�سع������وري باأن اأموراً، �ق�ساي������اً، �مو�سوعات 

ع������دة ال تزال بك������راً، اأر�س������اً  تطاأها قدم، 

اب������ة  ترها العÚ بعد، فكتب������ت عن ن�ساأة 

املخيمات، �عن التاري������ الفل�سطيني، �عن 

ر�ض  مهات، �زفرات ال�سهداA، �االأ عذاب االأ

املباركة �سجراً، �حجراً، �ب�رشاً.

أكانت  الكتابة عندي ه������ي الكتابة �سواA ا

رق،  االأ ه������و  رق  �االأ ر�اي������ات،  أ�  ا ق�س�س������اً 

�امل�ساهرة هي امل�ساهرة.

 IòÑ f e ,∂ JÉ Ø dƒ e Oó Y º c 

?É¡æe πc øY I ¨°U

•  يف الق�س������ة الق�س������رية خم�سة ع�رش 

عماًل مطبوعاً، �يف الر�اية �ست ر�ايات، �يف 

دبية خم�ض درا�سات.  الدرا�سات االأ

، كما ال  ديث عن اأعما أ�ستطي������ع ا ال ا

نها Pات ن�ساأة ال  أ�ستطيع تلخي�سها Pل������∂ الأ ا

عالقة بال�س������وؤال. يف كتابتي ال توجد اأجوبة 

أ�سئلة  ������ا توجد ا باملعن������≈ املتعارف عليه، �اإ

 ، مثرية للتفك������ري، fiركة مل�ستتب������ات التاري

�باحثة عن معطيات امل�ستقبل.

 ÜÉ à dG OÉ G ‘ ƒ ° † Y â fCG 

 ,¿’G  ¬«a  á«dhƒ°ùe  ÖMÉ°Uh  ,Üô©dG

 ÜÉ à dG  äGOÉ G  ¿CG  ó ≤ à © J π ¡ a

 ƒg  ¬Ø«°†j  É  Ì cCG  ÖjO CÓd  «°†J

?¬°ùØf ¤EG

������اد الكتاب ه������و العمل  • عمل������ي يف ا

بدا´.  قرب ملهنة الكتاب������ة، �التاأليف، �االإ االأ

������اد الكت������اب بيت ي�س������م املبدعÚ �اأهل  ا

التعبري الكتابي، اأهل ال�سوؤال، �اأهل النظرات 

أتي������ت اإليه بو�سفه  الكوني������ة �االجتماعية، ا

تعلم من  م�سغ������اًل اأ� مقلعاً للكتاب������ة. جئت الأ

أ�������رشار الكتابة، �معانيها. فاأنا ابن  أ�ساتذتي ا ا

ق�سي������ة كبرية ��سائك������ة.. حا�ل������ت اأن اأكون 

مب�ستواه������ا من حيث االن�سغ������ال عليها �بها، 

لذل������∂ كان ال بد من اأن اأتعرف اإىل االخرين 

ا يف حواراتهم،  ، �اإ لي�������ض يف كتبهم �ح�س
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�مرجعياته������م  الثقافي������ة،  �م�سادره������م 

دبية بيت للكتابة  ادات االأ االجتماعية. اال

�الق������راAة.. قد ت�سيف للكات������ الكثري من 

، قد توجهه الوجهة ال�سحيحة، �قد  املعا

لو اأيدي ال�سبايا املرايا �سبا  لوه مثلما 

م�س������اA.. �لكن عل≈ الكات������ اأن ي�سيف هو 

لتجربت������ه، �اأن ي�سيف هو ما يغذي موهبته 

ري بق������وة الينابيع.  نهار  با�ستم������رار. فاالأ

يدي املاهرة. �اجلرار ال ت�سنعها �سو االأ

 á « HO C’G ∂ © jQÉ ° û e » g É e 

?πÑ≤à°ùª∏d

أكت االن ر�اية عن القد�ض،  �سنوات  • ا

أكتبها.  أنا ا أنا اأعي�سها ك�سوؤال، � �سنوات �ا �ا

ا�������رش عل≈ كتابتها �مواجهة الورق اإال  أ � ا

تها �قعت بÚ يدي. عندما �سعرت اأن خا

الر�اية مكتوبة عل������≈ �سكل ر�سائل، كلها 

أ اإىل املنته≈. رجل �احد  ر�سائ������ل من املبت������دا

يكتبه������ا ل�سديق له، لك������ن الر�سائل ال ت�سل، 

أ�سئلة  �سدار �احدة.. اأي تظل ا فتظل جهة االإ

الر�سائل، اأما اإجاباتها.. فهي fiذ�فة.

 bƒ ŸG  á ∏  ô jô  â ° SCGô J 

 dG Gòg ¿Éc π¡a É¡àcôJ ºK , »HO C’G

 CG ,É«dÉM √ æJ »HOCG πªY ¤EG ôØà∏d

?»°VÉŸG ‘ ¬J CG ∂fCG

دبية فاأفادتني  • عمل������ت يف ال�سحافة االأ

ريي.  كثرياً، �حا�لت، من خاللها، اأن اأفيد 

دبية اأقرب احت������كاكاً بكتابتي  ال�سحاف������ة االأ

أ�ستاPي الر�ائي  أن������ا �ساركت مع ا بداعية. ا االإ

الكبري عبد النبي حجازي يف تاأ�سي�ض جريدة 

دبي، �عمل������ت �اإياه �حيدين يف  �سبو´ االأ االأ

، ثم التحق بنا  أك أ� ا اإ�سدارها خ������الل �سنة ا

ال�ساعر فايز خ�سور، ث������م ما لبث اأن تركها 

االثن������ان، فبقي������ت فيها نحو ع�رشي������ن �سنة، 

fiرراً، �اأميناً للتحرير، ثم رئي�ساً للتحرير.. 

ثم اأخرج������ت منها. �عمل������ت رئي�ساً لتحرير 

دب������ي �سنة �اح������دة، ثم  املوق������ف االأ ‹ل������ة 

دبية من  أتر ال�سحافة االأ اأخرجت منها.  ا

بداعية، �يا ليت مثل  اأجل التفر لكتابتي االإ

أن������ا اأعمل يف ال�سحافة  ، ا مر يحد هذا االأ

دبية كي اأعي������ل نف�سي �اأ�رشتي، فال دخل  االأ

داً.  �سو راتبي. اأعمل اليوم الكل 
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 π°üØJ  πgh  ? ÉY  π °ûH  »æ«£°ù∏ØdG

 á«Hô©dG ÜGO’Gh »æ«£°ù∏ØdG ÜO C’G H

? ôN C’G

مع������ر�ف،  اأدب  الفل�سطين������ي  دب  االأ  •

، �اأعالم، �مو�سوع������ات، �ق�سايا،  ل������ه تاري

�هم������وم، �م�س������كالت، �مناب������ر، ��سح������ف، 

�سباب �سيا�سية،  �‹الت، �د�ر ن�رش.. لكن، �الأ

دب الفل�سطيني بال بنية  �جغرافية.. يبد� االأ

توحده، فاأهله منق�سمون بÚ منف≈، �داخل، 

�ب������Ú اأهل حظوة �اأهل م�سق������ة، �بÚ اأ�الد 

�سارة �اأ�الد هاجر.

لك������ن، �ع������ نظ������رة تاريخي������ة موجزة، 

دب الفل�سطيني م������ن حيث الن�ساأة  أق������ول االأ ا

دب������Ú ال�سوري �امل�������رشي، التاري  ي�سبه االأ

ال�سحافة،  أ�سب������اب االزدهار  ، �ا هو التاري

ح������زاب ال�سيا�سية هي نف�سها.  الرتجمة، االأ

يزت البالد الفل�سطينية، منذ مطالع  �قد 

الق������رن الع�رشي������ن بح�سور مراك������ز اللغات 

ب�سب  الر��سية  الفرن�سي������ة،  نكليزي������ة،  االإ

�ج������ود البعث������ات التب�سريي������ة، �ب�سب �جود 

جي الدين������ي اإىل القد�ض،  الكنائ�������ض، �ا

ة التج������دد يف املجتم������ع القد�سي �ما  �ك������

يحي به. لذل∂ Xه������رت ال�سحف الكثرية، 

�امل�سار العامة، �مدار�������ض الرتجمة، �د�ر 

الن�رش، �ن�سطت املطاب������ع �حركة التاأليف.. 

بدا´ �الفكر �هي  ف�سارت فل�سطÚ دارة لالإ

الواقع������ة بÚ مكانÚ �سدي������دي التاأثري املكان 

 Úامل�رشي، �املكان ال�س������وري، �مناددة لعقل

اريÚ بالعطاA هما العقل امل�رشي �العقل  qمو

ال�سامي.

أنا اأنظر اإىل  �كاإجابة عن ال�سوؤال، اأقول، ا

دب الفل�سطين������ي بو�سفه جزAاً من مد�نة  االأ

بته املاأ�ساة 
q
دب العربي، رمبا يتميز مبا ر�س� االأ

الفل�سطينية م������ن اأحزان، �مب������ا عمل عليه 

كتاب فل�سطÚ �مبدعوها من حيث التاأ�سي�ض 

دب املقا�مة.  الأ

 ¢ Só ≤ dÉ H  π Ø à f  ¿’G  ø f  

 ,2009  É©d  á«Hô©dG  áaÉ≤ ∏d  áª°UÉY

!?çó◊G Gòg ‘ ∂eÉ¡°SEG ƒg Éªa

مد، ر�اية، كل كلمة  • اأ‚������زت، � ا

فيها، �كل �سطر يتح������د عن القد�ض. كما 
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أدبية تد�ر حول القد�ض يف  اأ‚زت درا�س������ة ا

الر�اية �الق�سة �امل�رشحية العربية.

 ∂FGô≤d É¡dƒb OƒJ áª∏c øe πg 

? áaô©ŸG  á∏  jôW øY

بدا´.  • املعرفة بيت للتعلم، �الثقافة، �االإ

تربينا عليها، �عرفنا اأ�رشاراً ثقافية �اإبداعية 

كثرية من خاللها، �هي اليوم توا�سل ر�سالتها 

بداعي������ة بو�سفها كتاباً معرفياً  الثقافية �االإ

أ فيه �سهرياً.. كي تغتني الذات، �كي تر  نقرا

نف�سها يف مرايا االخرين. اأقول لقرائي، ع 

.. الكتابة fiرقة التطف  املعرفة العزي������زة 

نارها �سو الذ�ات القارئة..

¥µ
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يني يف د�رته الثانية بح�سور سيني يف د�رته الثانية بح�سور سيني يف د�رته الثانية بح�سور  سافتت������ يف بكÚ املنتد الثقايف العربي ال�سافتت������ يف بكÚ املنتد الثقايف العربي ال�

ا رئي�ض  اان اان ا ان سان س س نع�س نع� ضاي �� ��زير الثقافة الدكتور ريا�ضاي �� ��زير الثقافة الدكتور ريا�ض اي �� ��زير الثقافة الدكتور ريا�ساي �� ��زير الثقافة الدكتور ريا�س سيني ت�سيني ت� يني ت�سيني ت�س س�زير الثقافة ال�س�زير الثقافة ال�

ثلÚ عن  الوف������ود العربي������ة �رئي�ض ‹ل�ض �زراA الثقافة الع������رب �بح�سور 

ورية.سورية.سورية. سثال ع�رشة د�لة عربية بينها �سثال ع�رشة د�لة عربية بينها �

إا يف كلمته خالل افتتا املنتد اإىل تقدير العرب  إا يف كلمته خالل افتتا املنتد  ان سان سان ا سار الدكتور نع�سار الدكتور نع� ار الدكتور نع�سار الدكتور نع�س س�س� أ �ا

ار سار سار  � �سنهاA ا سنهاA ا اÚ من الق�سايا العربية العادلة �مطالبتها باÚ من الق�سايا العربية العادلة �مطالبتها باإ Ú من الق�سايا العربية العادلة �مطالبتها بسÚ من الق�سايا العربية العادلة �مطالبتها بس س ملواقف ال�س ملواقف ال� جميعاً

❁

ò
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زة موكداً احرتام العرب ملبادئ  زة موكداالظا عل≈  زة موؤكداالظا عل≈  ؤالظا عل≈ 

 ،Úلقته������ا ال�سWلم������ي التي سلم������ي التي سلم������ي التي اأ سالتعاي�������ض ال�سالتعاي�������ض ال�

زير وزير وزير  و باملقرتح������ات التي قدمه������ا الو باملقرتح������ات التي قدمه������ا ال مرحب������اً

ير العالقات العربية ال�سينية وير العالقات العربية ال�سينية وير العالقات العربية ال�سينية  وال�سيني لتطوال�سيني لتط

تها يف ال������د�رة القادمة ستها يف ال������د�رة القادمة ستها يف ال������د�رة القادمة  ستت������م مناق�ستت������م مناق� تت������م مناق�ستت������م مناق�س سحيث �سحيث �

ينعقد سينعقد سينعقد  س �زراA الثقافة العرب الذي �س �زراA الثقافة العرب الذي � ضملجل�������ضملجل�������ض

يف الد�حة نهاية العام اجلاري.

Ú��Ú��Ú عل≈ ما  ������ �ك������ره لل�س����ك������ره لل�س��� ك������ره لل�س���سك������ره لل�س���س سع������رب ع������ن �سع������رب ع������ن � أ �ا

ير العالقات وير العالقات وير العالقات  وتقدمه من برام تنفيذية لتطوتقدمه من برام تنفيذية لتط

هاوهاوهاً مبا  و منو من Ú��Ú��Ú ������ �الثقافي������ة بÚ الع������رب �ال�س����الثقافي������ة بÚ الع������رب �ال�س���

ن العربي������ة �املنتد ون العربي������ة �املنتد ون العربي������ة �املنتد  وحقق������ه مهرج������ان الفنوحقق������ه مهرج������ان الفن

اري ساري ساري  سالثقايف العربي ال�سيني من تفاعل ح�سالثقايف العربي ال�سيني من تفاعل ح�

انية �يعمق سانية �يعمق سانية �يعمق  سن�سن� إ عل≈ الثقافة االإ عل≈ الثقافة االإ ضي ينعك�ضي ينعك�ض ي ينعك�وي ينعك�و وحيوحي

. وار الفكري بÚ االأ وا وا

اي �� ساي �� ساي ��  د �زير الثقافة ال�سيني ت� د �زير الثقافة ال�سيني ت�س� س�

لة من املقرتحات العملية سلة من املقرتحات العملية سلة من املقرتحات العملية  سل�سل� ل�سل�س سيف كلمت������ه عن �سيف كلمت������ه عن �

ؤير العالقات العربي������ة ال�سينية موؤكداير العالقات العربي������ة ال�سينية موكداير العالقات العربي������ة ال�سينية موؤكداً ير العالقات العربي������ة ال�سينية مووير العالقات العربي������ة ال�سينية موو ولتطولتط

 Úاجلانب Úوار �تعزيز العالقات ب وعل≈ ا وعل≈ ا

ير العمل الثقايف وير العمل الثقايف وير العمل الثقايف  ورتكة لتطورتكة لتط رتكة لتطسرتكة لتطس سكيل جلنة م�سكيل جلنة م� كيل جلنة م�سكيل جلنة م�س س�ت�س�ت�

 Úإ�اإقام������ة مراك������ز ثقافية عربي������ة يف ال�س إ�

�مراكز ثقافي������ة �سينية يف ال������د�ل العربية 

كل سكل سكل  سن العربية ب�سن العربية ب� ن العربية ب�ون العربية ب�و ون يقام مهرجان الفنون يقام مهرجان الفن �عل≈ اأ

د�ري كل عامÚ ملا يخدم العالقات الثقافية 

.Úالعرب �ال�س Úب

ه������دت بكÚ انطالق سه������دت بكÚ انطالق سه������دت بكÚ انطالق  سWار �سWار � إ�يف ه������ذا االإ�يف ه������ذا االإ

ن العربية الثا ون العربية الثا ون العربية الثا  وفعالي������ات مهرج������ان الفن������وفعالي������ات مهرج������ان الفن������

التي افتتحتها ليو يان د�ن م�ست�سارة الد�لة 

نائبة رئي�ض ‹ل�ض الوزراA ال�سيني �الدكتور 

ا �زير الثقافة رئي�ض الوفود  ريا�ض نع�سان ا

العربية امل�ساركة يف املهرجان.

ف������ل ال������ذي ح�������رشه عدد  �ت�سم������ن ا

ثلون لثال  م������ن �زراA الثقافة الع������رب �

ع�رشة د�ل������ة عربية �ساركت فرقها الفنية يف 

املهرجان عر��سا فنية �ا�ستعرا�سية عديدة 

أ�رنين������ا ال�سورية  كان اأهمه������ا عر�ض فرقة ا

�سد التاري  مت لوح������ات راق�سة  qالتي قد

ال�سوري العريق.

ا افتت املعر�ض  �كان الوزير نع�س������ان ا

الفني الت�سكيلي العرب������ي بح�سور جا� �سا� 

هوا نائبة �زي������ر الثقافة ال�سيني �مب�ساركة 

�زراA الثقاف������ة يف املغرب �تون�ض �موريتانيا 

�فل�سطÚ �عدد من مع������ا� �زراA الثقافة 

العرب.

��سم اجلنا ال�سوري امل�سار يف املعر�ض 

لوح������ات فني������ة ت�سكيلية تع ع������ن امل�ستو 

الرفيع ال������ذي حققه الفنان������ون الت�سكيليون 

ال�سوري������ون كما �سم اأجنح������ة للد�ل العربية 

امل�ساركة �سم������ت مئات اللوحات �املنحوتات 

�اأعمال الفن������ون اليد�ية، كما اأقيمت �سمن 

فعاليات هذا املنتد ند�ة تنا�لت fiا�رها 

العالقات العربية ال�سينية يف املجال الثقايف 

�Wرق تنويعها �تطويرها مب�ساركة عدد من 
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 ÚيÁالثقافة الع������رب �مفكرين �اأكاد Aزرا�

1
�اإعالميÚ من ال�سÚ �الد�ل العربية.

 Iƒ¡°U  ø Y  π L j  ô£e  »Ø«ØY

 ô©°ûdG

عن عمر ناهز اخلام�سة �ال�سبعÚ عاماً 

ي������ املوت ال�ساعر امل�������رشي الكبري fiمد 

عفيفي مطر اإث������ر معاناة Wويلة كانت له مع 

املر�ض الع�سال.

�قد عا�ض ال�ساع������ر الراحل حياة كانت 

�اخلالفات  ال�سيا�سي������ة  باملواق������ف  حافل������ة 

دبية التي جرت عليه الكثري من امل�سايقات  االأ

ا  دبية  �املتاع يف حياته ال�سخ�سية �االأ

ا�سط������ره اإىل اللجوA للع������راق بعد معار�سته 

اتفاقيات كام������ ديفيد التي �قعها الرئي�ض 

أنور ال�سادات، �ساأنه  امل�������رشي الراحل fiمد ا

 Úاملبدع� Úل∂ �س������اأن الكثري من املثقفP يف

امل�رشي������Ú الذي������ن تعر�س������وا للم�سايق������ات 

�دفعتهم الظ������ر�ف نتيجة مواقفهم الفكرية 

ال�س������ادات  م�������رش  ت������ر  اإىل  �ال�سيا�سي������ة 

�اال�ستقرار يف بع�������ض البلدان العربية بينها 

ريها. مارات العربية � لبنان �العراق �االإ

�بعد ع������ودة عفيفي اإىل م�رش من جديد 

هجر الوXيفة الر�سمية يف التعليم �جلاأ اإىل 

زراع������ة اأر�سه يف قريته موا�ساًل نظم ال�سعر 

 Aالن������ �الرتجم������ة. �يعت بع�������ض ال�سعرا�

 Aأه������م �سعرا �النق������اد ال�ساع������ر الراحل من ا

دبي������ة العربية  داث������ة عل������≈ ال�ساح������ة االأ ا

�سوات املميزة التي  املعا�رشة، ��احداً من االأ

رك������ة ال�سعري������ة العربية �امل�رشية  اأثرت ا

.Aعل≈ ال�سوا

�ل������د مط������ر يف قرية رمل������ة االأ‚ يف 

fiافظة املنوفية عام 1935 �در�ض الفل�سفة 

يف كلية االداب �عمل مدر�سا يف م�رش �رئي�ض 

رير ‹لة »ال�سناب������ل« التي كانت م�ساندة 

للحركة الطالبية مطلع ال�سبعينيات فقامت 

الد�ل������ة باإقفاله������ا، �خ������الل م�س������رية حياته 

بداعي������ة ح�سل عل≈ الكث������ري من اجلوائز  االإ

املحلية �العربي������ة �العاملية من اأهمها جائزة 

ماراتية عل������≈ ال�سعيد العربي  العوي�������ض االإ

�عل≈ ال�سعي������د املحلي فاز بجائزتي الد�لة 

الت�سجيعي������ة �التقديري������ة اإىل جان جوائز 

م������ن جامعات fiلية �حاز جائ������زة كفافي�ض 

أركن�سو  اليونانية اإىل جان جائزة من جامعة ا

مريكية �جائزة املوؤ�س�سة العاملية لل�سعر يف  االأ

ر�تردام الهولندية.

من اأعماله ال�سعرية »من دفرت ال�سمت« 

الذي �سدر يف دم�سق العام 1968 �»مالم 

بري�ت 1969  من الوج������ه االمباد�قلي�سي« 

دم�س������ق 1972 �»كتاب  �»اجل������و´ �القمر« 

 Aبغداد 1972 �»�سهادة البكا ر�ض �الدم«  االأ

ب������ري�ت 1973 �»النهر  يف زمن ال�سح∂« 

، �من اخر  بغ������داد 1975 قنعة«  يلب�������ض االأ
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القاهرة  اأعماله »معلقة دخ������ان الق�سيدة« 

 . 2007 القاه������رة  �»املنمنم������ات«   2006

كذل∂ �س������درت اأعماله ال�سعرية الكاملة عن 

دار ال�رش�ق بالقاهرة عام 2003.

ية  �لعفيفي ‹موعة م������ن املوؤلفات الن

دبية �النقدية منها: �رش� يف  �الدرا�سات االأ

�سالف« �»fiم������ود �سامي البار�دي  مراة االأ

أ�ائل زيارات الده�سة«  « �»ا تارات درا�سة �

Wفال �لل�سبية بعنوان  اإىل جان ق�س�ض لالأ

�الد ك������ي ال يناموا«، كما قام  »م�سامرات االأ

عمال الكاملة لل�ساعرة ال�سويدية  برتجمة االأ

 Úران مع ع������دد من املرتجم ادي������ث �سودر 

تارات من �سعر ال�ساعر  االخري������ن �كذل∂ 

اليونا ايليتي�ض.

يذك������ر اأن ال�ساع������ر الراح������ل ق������د نقل 

أ�سه  اإىل م�ست�سف������≈ منوف الع������ام مب�سق را

 Aمبحافظ������ة املنوفية يف حال������ة متاأخرة جرا

م�ساعفات مر�ض تليف الكبد، الذي اأ�سي 

أ�سابيع يف  ب������ه منذ �سن������وات، �ق�س≈ ع������دة ا

امل�ست�سف������≈ يف حالة �سيئة انتهت اإىل اإ�سابته 

اد الكتاب  بغيبوبة كبدية، د�ن اأن يتدخل ا

أ� اأي جه������ة ثقافية لتوفري متطلبات عالجه  ا

م منا�سدات  داخل م�رش اأ� خارجها، �Pل∂ ر

العديد من كبار املثقفÚ �من بينهم الر�ائي 

أبو�سنة،  بهاW Aاهر �ال�ساعر fiمد اإبراهيم ا

ريهم ع  �الناقد د.fiم������د عبد املطل �

اد  ال�سح������ف املختلفة ل������وزارة الثقافة �ا

نقاP ال�ساعر الكبري �الذين  الكتاب التدخل الإ

همال الذي قوبلت به  �ا التجاه������ل �االإ اعت

حالته ال�سحية Wوال هذه املدة التي انتهت 

بوفاته ��سمة يف جبÚ الثقافة امل�رشية.

أنه عا�ض  �يذكر بع�������ض اأ�سدقاA الراحل ا

خرية يف تاأمل معتزل Wويل املد  �سنواته االأ

ر�ض  أتاحت ل������ه اأن يعمل يف االأ بقريته التي ا

يوانات������ه �د�اجنه، �يكت  �ي������و رعايته 

ال�سعر بعيداً ع������ن اأي �سجي م�ستهل∂. كان 

أ�سد  يزداد اإÁاناً بالوق������ت �يقول: اإنني من ا

النا�ض حر�ساً عل≈ الوقت، �عندي اإح�سا�ض 

باأن م�سبح������ة العمر تكر، حب������ة حبة مع كل 

2
�سيA اأفعله، �العمر fi�سوب بالدقائق.

ƒ °ùd CÓd IójóL äGQGó°UEG

ت�سع≈ املنظم������ة العربية للرتبية �الثقافة 

 qلك�سو« باإ�������رشاف مديرها العام �العل������وم »االأ

�ست������اP الدكتور fiم������د العزيز ابن عا�سور  االأ

 ≈qباللغ������ة العربي������ة مثلما يتجل Aاإىل االرتق������ا

Pل∂ يف م�������رش�´ »النهو�ض باللغ������ة العربية 

ه نحو ‹تمع املعرفة«،الذي يهدف اإىل  qللتوج

املحافظة عل≈ لغتنا العربية �معاجلة م�سائل 

التنمي������ة الب�رشيqة �ن�رش اللغة العربية �ترقية 

قليمية  ا�ستعماله������ا يف املجتم������ع �املحافل االإ

�الد�لي������ة، كما يهدف امل�������رش�´ اإىل مواجهة 

يات ‹تمع املعرفة. qد
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ل�سك������و« يف ه������ذه ال�سن������ة   �اأ‚������زت »االأ

�qل من 
�سل�سل������ة »العربيqة لغتي« لل�س������ف االأ

�ل �اجلزA الثا  �سا�سي اجلزA االأ التعليم االأ

 qسا�سي �لل�سف� �لل�سفq الثا من التعليم االأ

ة اللغة  qم مل������ادqأع������دت دليل املعل الثال������ث كما ا

العربيqة �م�سفوف������ة اللغة العربيqة من ال�سنة 

�ىل اإىل ال�سنة التا�سعة من مرحلة التعليم  االأ

�سا�سي. االأ

ربعة من كتاب »العربيqة  جزاA االأ �ركزت االأ

ربع ه������ي اال�ستما´  لغتي« عل������≈ املهارات االأ

�املحادثة �الق������راAة �الكتابة. كما ركزت يف 

التهيئة اللغوية لال�ستما´ عل≈ البدA بتدري�ض 

أ�سكال  املحادث������ة التي تتحوqل اإىل �س������كل من ا

 . qالتعبري ال�سفوي

ه������ت ‹موعة اأج������زاA »العربيqة  كما ا

لغت������ي« اإىل تنمية امله������ارات اللغويqة للمتعلqم، 

ا�ستماع������ا �تعب������ريا �قراAة �كتاب������ة. �يتمثل 

كÚ املتعلم م������ن القراAة  Pل∂ من خ������الل 

�الفه������م ال�سحي������ مع الت������درqج فيهما �فقا 

 للمتعلqم �كذل∂ الرتكيز عل≈ 
q
للنموq الذهن������ي

فكار الرئي�سة �اال�ستخدام  الفهم �ا�ستنتاج االأ

ال�سحي لقواعد اللغة العربية. 

أ�سباب  ل�سكو درا�س������ة »ا كما اأ�س������درت االأ

q م�ستو تعليم اللغة العربيqة  �م�سبqبات ت������د

« تون�ض 2010.
q
يف الوWن العربي

نq اللغ������ة العربيqة 
أ �بينت تل������∂ الدرا�سة ا

الف�سيحة ت�سكو �سعف������ا يف اال�ستعمال عل≈ 

�سارة اإىل اأن  م�ستو املكتوب �امل�سمو´ مع االإ

هذه ال�سكو ال تخلو اأحيانا من مبالغة تعيق 

لول �مواجهة التحديات. البحث عن ا

نq تعليم اللغة 
أ أك������دت الدرا�سة عل≈ ا كما ا

������ة اإىل جهود كبرية  qة يف حاج������ة ما�س������ qالعربي

قق جودته لتوؤدqي اللغة  ترفع من م�ستواه �

لية الطاقات الفكرية  العربيqة د�ره������ا يف 

فا عل≈ الهويqة العربيqة  بداعية �يف ا �االإ

�يف دعم التنمي������ة االقت�سادية �االجتماعية 

ه نحو  qة �التوج������ qالثقافي������ة يف الد�ل العربي�

‹تمع املعرفة.

�نحت �ثيقة ال�سيا�س������ة اللغوية القومية 

للغة العربي������ة التي اأ�سدرتها املنظمة »تون�ض 

لها تدعيم  q�
أ 2010« اإىل منحي������Ú معنويÚ، ا

�سكال عن  اللغة العربية الف�سح������≈ �رفع االإ

ا املنح≈ الثا فيتجا�ز  qم
أ االزد�اج اللغوي، ا

العموميات ليك�سف عما يحدق بالعربية من 

ياتها  qد اأخط������ار ���سع اليات املواجه������ة �

لتح�سÚ اللغة العربية.

ديثة  اأما درا�سة ا�ستخ������دام التقانات ا

يف تطوي������ر اللغة العربية فق������د اأ�لت عناية 

بامل�سطلح������ات �الرتجمة االلي������ة �املهارات 

اللغوي������ة �البحو الداللي������ة �قد بنيت عل≈ 

‹يات  ه������ذه الدرا�س������ة خط������ة اإع������داد ال

اخلم�سة التي �ستنجزها املنظمة بالتعا�ن مع 
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3 مركز عربي متخ�س�ض يف هذا املجال.

ن�سانية: �سارات االإ د�ر اإيبال يف بناA ا

�في�س������ور با�لو ماتيي������ه رئي�ض  أك������د ال ا

يطالي������ة العاملة يف تل  ثري������ة االإ البعث������ة االأ

ثري اإيبال اأهمية الد�ر التاريخي  مردي������ االأ

�ساري ململكة اإيبال كونها �سكلت حا�رشة  �ا

�ساري  ارية �اقت�سادية تعك�ض الوجه ا

�سارات  أ�سهم������ت يف بن������اA ا للمنطق������ة �ا

ن�ساني������ة نتيجة موقعها املتميز �قربها من  االإ

. البحر املتو�س

ثرية يف  �قال ماتيي������ه: اإن املكت�سفات االأ

املوقع تعك�ض الف������ن املعماري �املهن اليد�ية 

التي كانت �سائ������دة �ال�سناعات �الزخارف 

انذا كالتماثي������ل الذهبية �اللق≈ الفخارية 

حجار الكرÁة م�س������رياً اإىل اكت�ساف 17  �االأ

األف رقم م�سماري ت�سم ن�سو�ساً اقت�سادية 

أدبية، �بÚ اأن الرقم ت�سكل اإحد  �اإدارية �ا

أه������م fiتوي������ات الق�رش امللك������ي الذي يعت  ا

أه������م املكت�سفات �يع������ود تاريخه للع�رش  من ا

2300 Úنزي الق������دمي يف الفرتة ما ب� ال

2400 قب������ل امليالد حي������ث كان ي�سم مركزاً 

 Úس�سة للتبادل ب� اإداري������اً ��ساحة �ا�سعة 

القوافل التجارية.

�اأ��س������ ماتيي������ه اأن اإيب������ال مرت بثال 

2400 �الثانية  2300 Úىل ب� حق زمنية االأ

2000 قب������ل  2300 �الثالث������ة 1600 2000

املي������الد الفتاً اإىل اأن اإيب������ال ا�سم عربي يعني 

جر الكل�سي ��سميت به������ذا اال�سم ن�سبة  ا

حجار الكل�سية فيها م�سرياً اإىل اأن  لطبيعة االأ

�سارة  أ�سا�س������اً لبناA ا لكة اإيبال �سكلت ا

ال�سوري������ة �كان لها ارتب������ا• �ثيق مع مراكز 

�س������ارة الفرعونية،  �سارات �خا�سة ا ا

أ�سار اإىل التعا�ن الوثيق بÚ �سورية �اإيطاليا  �ا

أنه   ف������ا عل≈ الرتا مبيناً ا يف ‹ال ا

خالل الع������ام املا�سي اإWالق م�������رش�´ اإعادة 

تاأهي������ل متح������ف اإدل الوWني ال������ذي ينفذ 

بالتع������ا�ن بÚ اجلانبÚ بهدف حفß الرتا 

4
�ساري يف �سورية. الثقايف �ا

QhòLh ¢VQCG ¿’ƒ G

يرانية  ا�ست�سافت امل�ست�سارية الثقافية االإ

بدم�سق معر�ساً توثيقياً عن اجلوالن املحتل 

ت عنوان »اجلوالن �سوري.. اأر�ض �جذ�ر« 

�سم ‹موع������ة من �سور الق������ر اجلوالنية 

قبل االحت������الل �بع������ده اإىل جان ‹موعة 

د�ات الت������ي كان �س������كان اجل������والن  م������ن االأ

ي�ستخدمونها يف حياتهم اليومية.

�م������ن ب������Ú املعر��سات �ثائ������ق مدر�سية 

�هوي������ات قدÁة لعدد من �س������كان اجلوالن 

املحتل كم������ا احتو املعر�ض �س������ورا حديثة 

للج������والن من الف�س������اA اإىل جان������ ال�سور 

أبني������ة القر اجلوالنية  الوثائقي������ة ل�سوار´ �ا

�مدين������ة القنيطرة املحررة قب������ل االحتالل 
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ك  �بعده �من هذه ال�سور ما عاد تاريخه الأ

اPج هند�سية  من ت�سعÚ عام������ا اإىل جان 

عن مدينة القنيطرة �امل�سف≈ الوWني فيها.

د�ات  كم������ا احت������و املعر�������ض عل������≈ االأ

النحا�سية �اخل�سبية التي كان اأهل اجلوالن 

ي�ستخدمونه������ا يف حياتهم من ع������دة القهوة 

أ�ا الطب������ �اأد�ات الزراع������ة �مع������دات  �ا

زي������اA ال�سعبية  اإع������داد الزبدة العربي������ة �االأ

لي  �سلح������ة التقليدي������ة �ا ال�رشك�سي������ة �االأ

ياة  ريه������ا من تف�سي������الت ا الن�سائي������ة �

اجلوالنية املتنوعة.

يز فيه  �اأXه������ر املعر�ض التن������و´ الذي 

اجل������والن ع التاري������ من حي������ث ال�سكان 

لفة  أي�ساً االأ ياة �ب������Ú ا �الطبيع������ة �Wرق ا

�التعا�ن بÚ اأهل������ه قدÁاً �حديثاً �قدرتهم 

عل≈ اإXهار �Wنهم ب�سكله اجلميل من خالل 

هذا التعا�ن.

�عن فكرة املعر�ض قال ب�سام �سعي من 

قرية املن�سورة املحتلة اأحد منظمي املعر�ض: 

اإن فكرة املعر�ض كان������ت موجودة لدينا منذ 

أنا �املهند�ض برز  فرتة Wويلة �كنا نح������ا�ل ا

لب�رش�ق جم������ع اأك قدر من الوثائق املتعلقة 

باجل������والن مبيناً اأن ه������ذا العمل تطل �قتا 

أر�سيف مهم من ال�سور  �جهدا كبريين جلمع ا

ديثة. �الكت القدÁة �ا

أرادا اأن يظهرا جمال  �اأ�س������اف اإنهم������ا ا

اجلوالن �Wريقة حياة اأهل������ه ليوؤكدا اأهمية 

ه������ذه املنطقة ال�سورية �اإ�������رشار اأهلها عل≈ 

�سن الوWن ال�سوري.  عودتها كاملة 

ب������د�ره قال املهند�ض ب������رز لب�رش�ق من 

قرية عÚ زيوان املحتلة: اإن عدد ال�سور التي 

q اختيارها  عر�سناها حوا مئت������ي �سورة 

ألف������Ú �خم�سمئة �سورة بÚ قدÁة  من بÚ ا

�حديثة �الكت الت������ي عر�سناها جاAت من 

‹موعة كبرية لدينا ع������ن اجلوالن �اأ�ساف 

أيام  وPجاً م�سغراً ملدينة القنيطرة ا اإنه قدم 

الال با�سا بالرجو´ للمراجع �الكت القدÁة 

وPجاً م�سغراً  �ال�س������ور الوثائقية كما نفذ 

للم�سف≈ الوWني يف القنيطرة بعد اأن حولها 

�رشائيلي مل������كان للتدري عل≈  االحت������الل االإ

5
. ال�سال
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�قع fiمد خل������ف املزر�عي املدير العام 

أبوXب������ي للثقافة �ال������رتا �اإيرينا  ا لهيئة 

بوكوفا املدير الع������ام لليون�سكو ال�سبت مبقر 

مارات  ´ االإ تت������ املنظم������ة الد�لي������ة اتفاقاً 

مبقت�س������اه مببل������ ملي������و د�الر لليون�سكو 

ري املادي. ل�سون الرتا العاملي 

�قال عبدا النعيم������ي املند�ب الدائم 

مارات ل������د اليون�سكو اإن هذه االتفاقية  لالإ

»تاأتي لدعم جه������ود اليون�سكو للحفا عل≈ 
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ري املادي مببادرة من هيئة  ال������رتا العاملي 

اأبوXبي للثقافة �الرتا ترجمة لتوجيهات 

مارات«. القيادة ال�سيا�سية يف د�لة االإ

�اأ�ساف اإن هذه االتفاقية »�سوف ت�سهم 

يف رفع �تقوية قدرات الد�ل النامية �الفقرية 

خا�س������ة يف اأفريقيا يف االرتق������اA بخططها 

ري املادي  لرفع م�ست������و التعامل مع تراثها 

من ناحية �تطوير كوادرها الوWنية يف هذا 

املجال من ناحية اأخر كما �ست�ستفيد بع�ض 

ات اليون�سكو  تاج خل الد�ل العربية التي 

يف هذا املجال من هذه االتفاقية«.

 Úقال اإن������ه » ت�سكيل جلنة م�سرتكة ب�

مارات �اليون�سك������و لتحديد اليات �رشف  االإ

مارات لليون�سكو  هذه املنحة التي تقدمها االإ

فا عل������≈ الرتا  لدع������م ن�ساWه������ا يف ا

ري املادي«. العاملي 

مارات  أ�سادت ايرينا بوكوفا مب�ساهمة االإ �ا

ن�سط������ة اليون�سكو يف املجاالت  �م�ساندتها الأ

فا عل≈ الرتا  كافة خا�س������ة يف ‹ال ا

مارات تقف يف  ������ري املادي، �قال������ت »اإن االإ

فا عل≈  Wليع������ة الد�ل التي تعمل عل≈ ا

ري املعنوي �Pل������∂ يف اإWار تعا�نها  الرتا 

أ�س������ارت اإىل اأن  املمت������از م������ع اليون�سك������و«، �ا

االتفاق »�س������وف ي�ساعد اليون�سكو عل≈ دعم 

ري املادي يف ال������د�ل النامية التي  ال������رتا 

أ� الب�رشية  مكانيات املالية ا ال تتوافر له������ا االإ

6
ري املادي«. ل�سون تراثها املعنوي 
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ماية  قلل رئي�������ض اجلمعية املغربي������ة 

اللغة العربية مو�س≈ ال�سامي من اأهمية تعا 

�س������وات املنتقدة للغ������ة العربية يف املغرب  االأ

�الداعي������ة اإىل ��سع د�سات������ري للغة الدارجة 

مازيغي������ة �ا�ستخدامهم������ا ب������دل العربية  �االأ

أقلية فرنكفونية  الف�سح≈، ���سفهم باأنهم »ا

�ن عن Wموحات ا�ستعمارية يف املغرب  يع������

ال اأك �ال اأقل«.

�اأكد ال�سامي اأن اللغة العربية الف�سح≈ 

أنه ال خوف عل≈  fiمية بغالبية املغارب������ة، �ا

�سالمية م������ن دعوة بع�ض  هوي������ة املغ������رب االإ

�سوات ال�ستبدال الف�سح≈ باللغة الدارجة  االأ

مازيغية، �اأ�ساف »الذين يتحدثون عن  أ� االأ ا

ا�ستب������دال الف�سح≈ باللهج������ة الدارجة هم 

�سعفاA يف هذه الب������الد، �هم �سغار بكل ما 

مله الكلمة من معن≈، �هذا كالم يردد�نه 

أقلية فرنكفونية در�ست  منذ �سن������وات Wويلة ا

يف فرن�س������ا �اأخ������ذت �سهاداته������ا العلمية من 

دارة  جامعاتها، ثم جا�ؤ�ا اإىل البالد �دخلوا االإ

أ�ا يناد�ن ب>د�سرتة> اللهجة الدارجة،  �بدا

لكن هوؤالA ال قيمة لهم لد املغرب الر�سمي 

�ال�سعبي، فاملغاربة متم�سكون بلغتهم العربية 
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 ،Úباإ�سالمه������م، �م�ساجده������م مليئة بامل�سل�

�هي تتزايد يوما عن يوم«.

أ�س������ار ال�سام������ي اإىل اأن امتال املغرب  �ا

ريه من ال������د�ل العربية الدارجة fiلية  اأ� 

يتكلمه������ا النا�ض ال يتناق�ض مع اللغة العربية 

تلف اللغات  الف�سح≈، كما هو ال�ساأن يف 

العاملي������ة، مب������ا يف Pل������∂ الفرن�سي������ة، �قال 

»امل�سكلة لي�س������ت يف اللغة العربية الف�سح≈ 

قلية  ا لد ه������وؤالA االأ �ال يف الدارج������ة �اإ

الذين ال يفقهون اللغة العربية �ال الدارجة، 

ن يرتزقون  مازي������  الة االأ �ل������د بع�ض 

بدعا�يهم �يقيمون عالقات مع اإ�رشائيل، �اإال 

فاإن������ه ال م�سكلة بÚ الدارجة �الف�سح≈ �ال 

مازي������ �العربية، فاجلميع متعاي�سون  بÚ االأ

يف اإWار د�لة القانون«.

�قال ر�سي������د نيني يف مقال ل������ه بعنوان 

»اأحفاد م�سيلمة الك������ذاب«: »لي�ض من قبيل 

ال�سدف������ة اأن يتزامن النقا�������ض الدائر حول 

�رش�رة اإق������رار الدارجة يف التعليم العمومي 

�سا�سي م������كان اللغة العربي������ة مع النقا�ض  االأ

الذي اندلع مبا�رشة بع������د قرار الد�لة Wرد 

املب�رشين امل�سيحيÚ ��رش�رة ترجمة القران 

اإىل الدارجة«. 

�سماA املغربية  �بعد اإ�سارته اإىل بع�ض االأ

املت�سلة برتجمة القران اإىل الدارجة �اإقحام 

�سا�س������ي، قال نيني  الدارج������ة يف التعلي������م االأ

ربيون  »عندم������ا نر كيف يداف������ع مثقفون 

�سالم كديان������ة للت�سام  �علمانيون ع������ن االإ

�التعاي�������ض، �كيف Áدح������ون القران ككتاب 

�سما�ي ي�ستحق االحرتام، ثم نقارن Pل∂ مبا 

مازيغية  الة االأ اأ�سب يكتبه �ينادي به بع�ض 

�العلماني������ة �الفرنكوفوني������ة عندنا، ن�ساب 

فعال بال�سدمة، م�سيف������اً عندما ن�سمع � 

م������ري ت�سارلز، يدعو العا  عهد بريطانيا، االأ

يف fiا�������رشة علمية اإىل االقت������داA بالتعاليم 

رف يف  �سالمية يف ‹ال البيئة، قائال با االإ

اخر fiا�رشة له مبعهد اأ�ك�سفورد للدرا�سات 

�سالمية »اإنني اأدعوكم كي تبينوا لنا كيف  االإ

Áكننا اال�ستلهام م������ن الفهم العميق للثقافة 

�سالمية اإزاA عا الطبيعة مل�ساعدتنا عل≈  االإ

رف������ع التحديات اجل�سيمة الت������ي نواجهها«، 

ن�ساب حقا بال�سدمة«. 

�تابع »عندما ن������ر كيف تت�سابق الد�ل 

اإW������الق قنوات  �ر�بي������ة �الغربي������ة عل≈  االأ

ف�سائي������ة باللغة العربية، اخره������ا اإ�رشائيل، 

للو�س������ول اإىل الع������ا العربي، ث������م نر كيف 

يطال������ كل هوؤالA عندن������ا بالقطع مع اللغة 

عالم �التوا�س������ل �االقت�سار  العربي������ة يف االإ

عل≈ الدارج������ة �الفرن�سية الت������ي تعا من 

االنح�سار �الرتاجع، ن�ساب فعال بال�سدمة. 

 Úامل لكنن������ا عندما نفهم اأن كل ه������وؤالA ا

رب �سد اللغ������ة العربية �القران  لوي������ة ا الأ
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�س������الم، لي�س������وا يف الواقع �س������و بيادق  �االإ

أي������دm خارجية ف������وق رقعة �سطر  ركهم ا

كب������رية تري������د للمغرب اأن يك������ون م�سريه هو 

التق�سي������م اللغوي �الت�������رشPم العرقي �التيه 

الثق������ايف، ن�ساب باخل������وف عل≈ م�سري هذا 

 7
البلد«.
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اأعلنت موؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود 

أ�سماA الفائزين  ب������دا´ ال�سعري ا البابطÚ لالإ

د�رة خليل  بجوائ������ز د�رتها الثانية ع�������رشة 

. مطران �fiمد علي ما دزدار

 Aل∂ عل≈ ل�سان رئي�ض ‹ل�ض اأمناP Aج������ا

 Úاملوؤ�س�سة ال�ساعر عبد العزيز �سعود البابط

������ر ال�سحفي ال������ذي عقده يف  خ������الل املوؤ

�س������د بدم�سق مبنا�سبة قرب انعقاد  مكتبة االأ

الد�رة الثانية ع�رشة التي �ستقام يف �رشاييفو 

عالن عن  �ل املقبل �االإ أكتوبر/ت�رشين االأ يف ا

عق������د الد�رة الرابعة ع�������رشة للموؤ�س�سة التي 

�ستق������ام يف الع������ام 2012 يف دم�سق برعاية 

�سد. الرئي�ض ال�سوري ب�سار االأ

�ف������ازت باجلائزة التكرÁي������ة يف ‹ال 

ري خا�سعة  بدا´ ال�سعري، �ه������ي جائزة  االإ

للتحكي������م ال�ساع������رة العراقية مليع������ة عبا�ض 

بدا´ يف ‹ال  عم������ارة، فيما فاز بجائ������زة االإ

نقد ال�سعر الدكتور �سال رزق من م�رش عن 

كتاب������ه »كال�سيكيات ال�سعر العربي: املعلقات 

الع�رش درا�سة يف الت�سكيل �التاأ�يل«.

�فاز ال�ساعر اأحمد ح�سن fiمد من م�رش 

بجائزة اأف�سل ديوان عن ديوانه »مدينة �رشق 

الوري������د« كما فاز ال�ساع������ر فار�ض حرام من 

العراق بجائزة اأف�سل ق�سيدة عن ق�سيدته 

»عنه �عن اأهله«.

أك������د ال�ساع������ر عب������د العزي������ز �سع������ود  �ا

البابطÚ اأن الد�رة الرابعة ع�رشة للموؤ�س�سة 

�ستق������ام يف الع������ام 2012 يف دم�سق برعاية 

رئي�ض اجلمهوري������ة العربي������ة ال�سورية ب�سار 

ام �عمر  ت عن������وان »د�رة اأبي  �س������د  االأ

اأبي ري�سة«

�ق������ال اإن ال������د�رة الرابعة ع�������رشة التي 

ت  �ل 2012  أكتوبر/ت�رشين االأ �ستعقد يف ا

رعاية الرئي�ض ال�س������وري، �سيكون لها عظيم 

ثر يف م�س������رية املوؤ�س�سة ملا Áتلكه الرئي�ض  االأ

�س������د م������ن ر�ؤية بعي������دة النظ������ر �عميقة  االأ

امل�سم������ون »�هو م������ا نحتاج اإلي������ه اليوم يف 

لالرتق������اA مبجتمعاتنا،  ال�سيا�سية  القيادات 

مو�سحاً اأن هذه الد�رة �ستكون بعنوان د�رة 

������ام �عمر اأبي ري�س������ة �كالهما قامة  أبي  ا

ر�ض �كالهما �سكل  �سعري������ة نبتت يف هذه االأ

تلفÚ كموؤ�رش  من رموز ال�سعر يف ع�رشين 

������دد ن�سارة ال�سع������ر العربي �تاألقه،  عل≈ 

م�س������رياً اإىل اأن ما �سيزي������د من عوامل ‚ا 
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ه������ذه الد�رة انطالقها من دم�سق التي تعت 

من اأهم �اأقو املحافل العربية، مو�سحا اأن 

املوؤ�س�سة داأبت عل������≈ اإقامة د�راتها يف �ست≈ 

�ساري  اأنحاA العا يقينا منها باأن الن�سي ا

ن�س������ا ال ينف�سالن عن بع�سهما بع�سا  �االإ

ديان  �سارات �التعاي�ض بÚ االأ �باأن حوار ا

هو الذي يج اأن يحل.

�ك�سف البابط������Ú عن اأن املوؤ�س�سة لديها 

أم������ريكا �ا�سيا  م�ساري������ع مقبل������ة يف اأ�ر�بة �ا

�اأفريقي������ا مثمنا د�ر دم�سق �ح�سارتها التي 

�سارات  ديان �ا كانت ع التاري ملتق≈ االأ

أنت  ي������ز م�ستمر ا �الثقاف������ات يف تعاي�ض 

8
وPجاً متفرداً يف التعاي�ض �الوئام.

 ¢Sƒ°ù ¡dG áª°UÉY É°ûàcG

عل≈ لالثار امل�رشي عن  اأعلن املجل�ض االأ

ثرية النم�سا�ية التي تعمل  « البعثة االأ »‚ا

يف منطقة »تل ال�سبعة« مبحافظة ال�رشقية، 

أثرية كبرية، يرج  ديد موقع مدين������ة ا يف 

أنها كانت جزAا من مدينة اأفاري�ض القدÁة،  ا

عا�سم������ة الهك�سو�ض خالل ع�������رش االنتقال 

1569 ق. م«. الثا »1664

�ق������ال الدكتور زاهي حوا�������ض اأمÚ عام 

عل������≈ لالث������ار اإن������ه  الك�سف  املجل�������ض االأ

ثري  ف������ر االأ ع������ن املدينة خ������الل اأعمال ا

اجليوفيزيقي با�ستخدام الرادار، � التقا• 

ال�س������ور لهذه املدينة الت������ي مازالت موجودة 

ر�ض، م�س������ريا اإىل اأن ال�سور تو�س  ت االأ

أنها مدين������ة كاملة بها �سوار´ �بيوت �معابد  ا

ا يعط������≈ �سورة عام������ة كاملة  �مقاب������ر، 

للتخطي العمرا لتل������∂ املدينة، �بالتا 

أك������د »حوا�ض«  دي������د كل منطق������ة فيها. �ا

ثري  اأن القي������ام بهذه النوعية م������ن امل�س االأ

أه������م �اأف�سل ال�سب������ل التي Áكن  يعت من ا

أبعاد ��سكل مدينة اأفاري�ض  ا�ستخدامها ملعرفة ا

القدÁ������ة، حيث اإنه م������ن امل�ستحيل حفر كل 

هذه امل�ساحة مرة �احدة.

�قال������ت الدكت������ورة اإيرين مول������ر، رئي�سة 

البعث������ة النم�سا�ي������ة، اإن الهدف م������ن القيام 

ث������ري اجليوفيزيقي هو  باأعم������ال امل�س������ االأ

أبعاد مدينة اأفاري�ض القدÁة، حيث  ديد ا

ديد ‹موعة كبرية من  ا�ستطاعت البعثة 

البيوت �ال�سوار´ �ميناA كانت موجودة بهذه 

تلفة  املدينة، اإ�سافة اإىل �سل�سلة من االبار 

�سكال، كم������ا ا�ستطاعت البعثة  حجام �االأ االأ

ديد اأحد ر�افد ‹ر النيل، �الذي كان 

 
9
.Úر بهذه املدينة اإ�سافة اإىل جزيرتÁ

ÉYGOh ..ƒZÉeGQÉ°S

بع������د معان������اة Wويل������ة مع املر�������ض رحل 

ن�سا �املعاناة  و �ساع������ر العذاب االإ �ساراما

ن�سانية، �ساعر االلتزام �املواقف الفكرية  االإ

�ال�سيا�سي������ة حي������ث عرف عن������ه دفاعه عن 

ري������ة، �ت�سامنه مع  ن�س������ان �ا ق�ساي������ا االإ
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الفق������راA �امل�سطهدي������ن، ��قوفه اإىل جان 

ال�سع������ الفل�سطين������ي، �تندي������ده بجرائ������م 

 Úيم جن و  اإ�رشائي������ل حي������ث زار �ساراما

بعد عد�ان اإ�رشائيل عليه عام 2002، فقال: 

أنني اأملكه من معلومات عن  كل ما اعتقدت ا

طم، فاملعلومات  ��سا´ يف فل�سطÚ قد  االأ

�ال�س������ور �سيA، �الواقع �سيA اخر. يج اأن 

ر�������ض لتعرف حقا ما  ت�س������ع قدم∂ عل≈ االأ

الذي جر هنا.. يج ق������ر´ اأجرا�ض العا 

أ�������رشه لكي يعلم.. اإن ما يحد هنا جرÁة  با

از هنا،  يج������ اأن تتوقف.. ال توجد اأفران 

�لك������ن القتل ال يتم فق م������ن خالل اأفران 

q فعله������ا من اجلان   Aأ�سيا الغاز. هن������ا ا

أ��سفيت�ض  مل اأعم������ال النازي ا �رشائيلي  االإ

نف�سها. اإنه������ا اأمور ال تغتف������ر يتعر�ض اإليها 

ال�سع الفل�سطيني«. 

�داف������ع بقوة ع������ن الرئي�������ض الفل�سطيني 

أثن������اA ح�ساره يف  الراح������ل يا�������رش عرف������ات ا

، �عم������ل هو �‹موع������ة من الكتاب  رام ا

اً اأن  �سار معت العامليÚ عل������≈ ك�رش هذا ا

ما تقوم به اإ�رشائيل �سد الفل�سطينيÚ ي�سبه 

م������ا كان يقوم ب������ه النازيون �س������د اليهود يف 

أ��سفيتز«، د�ن اأن  مع�سك������رات االعتقال يف »ا

يعباأ بال�سجة الكبرية التي اأWلقتها اإ�رشائيل 

عل≈ ت�رشيحاته تل∂.

�منذ هذه الزيارة، عقد �سداقة �Wيدة 

ه  مع ال�ساعر fiمود در�ي�ض، الذي كان يعت

مبنزل������ة ال�ساعر الت�سيلي بابلو نري�دا. �كت 

عنه فيما بعد قائاًل: »اأن تقراأ fiمود در�ي�ض 

ربة جمالية  اإ�ساف������ة اإىل اأن Pل∂ Áث������ل 

من امل�ستحي������ل ن�سيانها يعني القيام بجولة 

أليمة عل≈ خط≈ الظل������م �العار اللذين كان  ا

�سحيتهم������ا ال�سع������ الفل�سطين������ي عل≈ يد 

اإ�رشائيل، هذا اجلالد الذي قال عنه الكات 

ظة  ر��سم������ان، يف  �رشائيل������ي ديفي������د  االإ

�سدق، اإنه ال يعرف الرحمة.

و تل������∂ املعادلة  أدبي������اً، حق������ق �ساراما ا

ن�سان �املب������د´. ال انف�سام  ال�سعبة ب������Ú االإ

هنا بينهما، كما ن������ر عند كتاب كثريين. 

التزامه كاإن�سان بالفكر املارك�سي،  ي�سقطه 

يف ف������ ما كان ي�سم������≈ ان������ذا ب�»الواقعية 

اال�سرتاكي������ة«، التي ��سع������ت مقا�سات معينة 

ل  اختن������ق يف دائرته������ا كتاب كث������ري�ن، �

أ� الر�ؤية ال�سيا�سية  فيها الفكر عل≈ الف������ن، ا

قيقي. �سهر  ب������دا´ الفني ا عل≈ حرارة االإ

������و االثن������Ú يف بنائ������ه الر�ائي منذ  �ساراما

�ىل »بل������د اخلطيئة«، 1947، �من  ر�ايته االأ

هنا قوة اإبداعه، التي اأهلته بجدارة اإىل نيل 

أي�ساً، الذي  أدب������ه ا جائ������زة نوبل، ��������رش بقاA ا

بن������اه ب�سمت ��س������دق كبريي������ن، كان يوؤمن، 

مثل همنغواي، اأن عل������≈ الكات اأن ي�سمت 

اإPا  يك������ن Áل∂ �سيئ������اً مهما ليقوله. �فعال 
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ك من ثم������ا ع�رشة  ������و الأ �سم������ت �ساراما

�سنة،  ين�رش خاللها �سو بع�ض املجموعات 

، مكر�سا معظم  ال�سعري������ة العادية امل�ست������و

أن������ه �جد ما يقوله  �قت������ه لل�سحافة. �يبد� ا

بعد اال�سطراب������ات ال�سيا�سية يف بالده، اإثر 

أنتونيو �س������االزار، الذي  �سق������و• الديكتاتور ا

حكم البالد اأربعÚ عاما، بانتفا�سة ع�سكرية 

يف 1974.

������و امل�سهد الر�ائي العاملي  دخل �ساراما

بق������وة عام 1982 بعد ن�رش ر�ايته التاريخية، 

‚ليزية بعنوان »بالتازار  التي ترجمت اإىل االإ

�بليموندا«. �املحور الرئي�سي يف الر�اية هو 

املحور نف�س������ه، الذي �ستد�ر علي������ه ر�اياته 

الالحقة: fiنة الف������رد يف مواجهة ال�سلطة، 

أكانت ه������ذا ال�سلطة مادية اأ� ر�حية،  �سواA ا

أث������ريات اال�سطه������اد االجتماعي  �ك�س������ف تا

ن�سا الذي ي�سع≈  �ال�سيا�سي عل≈ الكائن االإ

للحف������ا عل������≈ هويت������ه يف مواجهة ‹تمع 

�سا�سية،  يحرم������ه م������ن حريت������ه �حقوق������ه االأ

�هويته، �حت≈ �جوده كاإن�سان.

و منفاه يف جزيرة �سغرية  �اختار �ساراما

من جزر الكناري، �هي اجلزيرة نف�سها التي 

مات فيها، اب������ن الفال هذا، الذي  يتخيل 

أنه  اأح������د حت≈ حÚ بل ال�ستÚ م������ن عمره، ا

. ن�سا دب االإ �سي�سب عالمة ك يف االأ

يق������ول ع������ن Wفولت������ه املعذب������ة يف كتابه 

»Pكريات �سغرية«، الذي ترجمه اإىل العربية 

عبا�������ض املفرج������ي: »ال اأ�س������دق اأن القدي�ض 

م������ل مثل ه������ذا الرع الذي  أنتونيو�������ض  ا

ملت������ه، خالل هذه الكوابي�������ض التي كانت 

تع������ا�د م������رارا، حي������ث اأجد نف�س������ي فيها 

 ، أثا حبي�س������ا، جال�سا يف حج������رة مثلثة بال ا

أبواب، �يف زا�ية منها هنا  �ال نواف������ذ �ال ا

»�س������يA«، »اأدع������وه بال�س������يA الأ اأعجز عن 

A �يغد�  اكت�ساف ماهيته«، ال يفتاأ ينمو بب

أك������ حجما، �ثمة مو�سيق������≈ تد�ي �بالنغم  ا

نف�سه دائماً، �هذا ال�سيA يت�سخم �يت�سخم، 

أ�ستفيق  بعد، حيث ا أتراجع اإىل الزا�ية االأ أنا ا �ا

ارقا  أنا األهث  ، �ا يف النهاي������ة Áلوؤ الرع

10
يف عرقي يف Xلمة ��سمت الليل«.
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�ب������را امل�رشية تق������دمي اأ�سخم  تن������وي االأ

أك������ عم������ل م�رشح�ي مو�سيق������ي عن املل∂  �ا

الفرعو ال�ساب توت عن امون يحمل ا�سم 

أك  »ميوزيكال توت عن امون« ي�سار فيه ا

������ت اإ�رشاف �اإنتاج  من 160 فنانا �فنانة 

أرن�ست نوي�سبيل  الفنان النم�سا�ي املخ�رشم ا

رئي�ض اأك مهرجان �سيفي للفنون يف جنوب 

�برا برئا�سة  النم�سا، �Pل∂ بعدما ‚حت االأ

الدكتور عبد املنعم كامل بالتعا�ن مع �سفارة 

النم�س������ا بالقاهرة يف التعاق������د عل≈ تقدمي 

العر�ض، حي������ث  االتفاق مع منت العر�ض 
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عل≈ تقدمي هذا العمل املو�سيقي ال�سخم من 

أكتوبر  خ������الل 8 حفالت تبداأ يف نهاية �سهر ا

�ت�ستم������ر حت≈ مطلع نوفم������ املقبل باأ�برا 

�سكندرية حت≈ يتمكن اأك عدد  القاهرة �االإ

كن م������ن اجلمهور امل�رشي م������ن م�ساهدة 

هذا العمل الفني ال�سخم.

أرن�ست نوي�سبيل  ��رش الفنان النم�سا�ي ا

أثن������اA زيارت������ه القاهرة �الت������ي �قع خاللها  ا

�ب������را امل�رشية: اأن هذا العمل  االتفاق مع االأ

اجلديد يخطف اجلمهور يف رحلة مو�سيقية 

�رشار �املفاجات  ع م�رش القدÁة املليئة باالأ

�الر�مان�سي������ة فاملوؤل������ف املو�سيقي جرات�رش 

ا�ستطا´ من خ������الل العم�ل املو�سيقي املتميز 

ياة يف  اأن ينق������ل لن������ا اإح�سا�سنا الي������وم با

مع بÚ العمل  م�رش القدÁ������ة فاملو�سيق≈ 

�برالية  االأ الغنائي������ة  ان  �االأ ال�سيمف������و 

������ان ال�رشقي������ة التي خلق منه������ا عاملاً  �االأ

حا�سي�ض  مو�سيقياً جديداً مليئاً بامل�ساعر �االأ

اعة حياة توت عن������ امون منذ  ج�س������دت ب

Wفولت������ه املبك������رة مر�را بف������رتة حكمه حت≈ 

حدا �موته قبل اأن  اختفائ������ه عن م�رش االأ

يبل 20 عاماً.

أرن�س������ت اأن ه������ذا العر�ض يوازي  أك������د ا �ا

أ�برا عايدة«  يف اأهميته العمل التاريخ������ي »ا

يط������ا جوزيبي فردي  ال�سه������رية للفن������ان االإ

، �التي  �التي حققت ‚احا كبريا حول العا

مازال������ت ت�سجل اإعج������اب املاليÚ من الذين 

�سارة امل�رشية  نها نابعة من ا ي�ساهد�نها الأ

أبهر  امل�ستلهمة م������ن التاري الفرعو الذي ا

. الب�رشية يف �ست≈ بقا´ العا

يذك������ر اأن اأ�ل عر��������ض العم������ل الفن������ي 

املو�سيق������ي »توت عن������ ام������ون«  تقدÁه 

�ل م������رة يف يوليو 2008 مبدينة  للجمهور الأ

جوتن �ستاين النم�سا�ية من خالل مهرجانها 

11
الفني ال�سيفي العاملي.
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أ من  ق، ملون������ا، اسق، ملون������ا، اسق، ملون������ا، اأن الفل�سفة تبدا سلفل�سفة بجامعة دم�سلفل�سفة بجامعة دم� ������ا Wلبة يف ق�س������م كن������ا Wلبة يف ق�س������م كنq������ا Wلبة يف ق�س������م ا

اليونان. �اأن ع�رش ما قبل اليونان ال �جود للفل�سفة فيه، بل هو ‹موعة من 

�لن�لنزعة، �زعة، �زعة، التقوية الفعل. دبية ا اخلراخلرافات، �املالحم االأ �ساWري �ا التهوÁات �االأ

امر يف نف�سي، مع قرامر يف نف�سي، مع قراAات متوالية، حت≈ اأ‚زت كتابي »تيارات  االأ Xلq هذا

ة، خارج نطاق سة، خارج نطاق سة، خارج نطاق  سلذي بحثت فيه من �جهة نظ������ر خا�سلذي بحثت فيه من �جهة نظ������ر خا� قية«. �رشقية«. �رشقية«. �ا رشل�رشل� الفل�سف������ة ا

التالتاأ�سي�ض لفكر فل�سفي  إقية، اإقية، اإمكانية ا قية، ارشقية، ارش رشل�رشل� �ر�بي������ة �ا ´ بÚ ا´ بÚ ا´ بÚ املركزيتÚ االأ ال�رشال�رش ا

قي.رشقي.رشقي. رش�رش�

❁
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عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن



الù∏ØشØة ال�böية

�لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  372010

 نقطة االنطالق كانت، النظر اإىل الفكر 

ؤال�رشقي من خ������ارج الر�ؤية الفل�سفية الغربية ال�رشقي من خ������ارج الر�ية الفل�سفية الغربية ال�رشقي من خ������ارج الر�ؤية الفل�سفية الغربية 

ام������ن داخله������ا كام������ن داخله������ا كاأداة  م������ن داخله������ا ك�م������ن داخله������ا ك� كمنظوم������ة معرفي������ة، 

ؤىل الر�ؤية التالية: ىل الر�ية التالية: ىل الر�ؤية التالية:  لت سلت سلت اإ ستو�ستو� تو��تو��  ،� ،� منهجية للبحث

اإن االب�ستمولوجي������ة املعرفية ال�رشقية تنتظم 

أن�ساق معرفية ثالثة: الن�سق امليثولوجي  فق �فق �فق ا

��سط������وري، ��سط������وري، �الن�س������ق الثيولوجي العقيدي،  االأ

ن�ساق  ه������ذه ا�ه������ذه ا�ه������ذه االأ االن�س������ق التاالن�س������ق التاأملي الفل�سفي.  �

ها البع�ض، بل سها البع�ض، بل سها البع�ض، بل  س������ل عن بع�س������ل عن بع� ������ل عن بع�س������ل عن بع�س سالثالثة، ال تنف�سالثالثة، ال تنف�

لة يف سلة يف سلة يف  سمنف�سمنف� منف��منف�� متداخل������ة يف املفهوم الكل������ي، 

اجلزئيات.

ه������ذا الكتاب مث������ار التق������دمي »الفل�سفة 

د، �د، �د،  ؤمن ه������ذه الر�ؤية بحدمن ه������ذه الر�ية بحدمن ه������ذه الر�ؤية بحد من ه������ذه الر�سمن ه������ذه الر�س سال�رشقية« يعمل �سال�رشقية« يعمل �

اه������و من تاه������و من تاألي������ف فيل�سوف �رشق������ي بامتياز  ه������و من ت�ه������و من ت�

ْ������را فاْرتي. برا�ساد«. قام برتجمته ������را فارتي. برا�ساد«. قام برتجمته ������را فاْرتي. برا�ساد«. قام برتجمته اإىل  ������را فاراك������را فاراْك اكساكس س»ت�س»ت�

فيق فائق �فيق فائق �فيق فائق  نكليزي������ة » اللغ������ة العربية عن االإ

در عن الهيئة العامة ال�سورية سدر عن الهيئة العامة ال�سورية سدر عن الهيئة العامة ال�سورية  س�س� ���� ات« سات« سات«  سكري�سكري�

د /�د /�د /270/  بح������د�بح������د�بح������د للكتاب للع������ام /2010/ 

فحة من القطع الكبري. سفحة من القطع الكبري. سفحة من القطع الكبري.  س�س�

ل تقدمي عر�ض �ل تقدمي عر�ض �ل تقدمي عر�ض  يف عجالتن������ا هذه نح������ا

للكتاب، مبا يت�سق �املعطي������ات املعرفية له، 

عورة اال�ستخدام �عورة اال�ستخدام �عورة اال�ستخدام  �ان عن �ان عن  ان عن مكان عن مك مبتعدين قدر االإ

طالح������ي املوج������ود، نظ������راسطالح������ي املوج������ود، نظ������راسطالح������ي املوج������ود، نظ������راً ساال�ساال� اللغ������وي �

دعوة للقارئ �دعوة للقارئ �دعوة للقارئ  ية الكتاب سية الكتاب سية الكتاب �اأهميته.  سو�سو� و�سو�س سخل�سخل�

للعودة �اال�ستزادة.

❁    ❁    ❁
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ماPا نق�سد بامل�سائل الق�سو �اأجوبتها 

اإنها امل�سائل التي ��سل من خاللها الفال�سفة 

اإىل حد�ده������م الق�سو من الفهم �التف�سري، 

فال اأ�س������ول �راP Aل∂. �اأجوبة تل∂ امل�سائل، 

أنها اإجابة �افية عل≈  هي من الكلية مبكان، ا

كل ما يطر من ق�سايا. �الفل�سفة ال�سينية 

من الفل�سفات الت������ي تهتم بامل�سائل الق�سو 

ق�س≈. �من  لكنها ال ت�سغل نف�سها بالواقع االأ

املتيقن اأن امل�سائ������ل الق�سو التي تطرحها 

أ� الهند��سية  اهمانية ا املدار�ض الفل�سفية ال

ه������ي م�سائل ميتافيزيقية، �ت�س������ا�ؤل البوPية 

أي�ساً.  عن الغاي������ة الق�سو هو ميتافيزيقي ا

رمبا الفل�سفة ال�سينية القدÁة هي �حدها 

، خارج  كانت خ������ارج امليتافيزيق������ا، �بالتا

. اإن الفكر ال�سيني موؤ�س�ض  امل�سائل الق�سو

. �ه������ي درا�سة مفاهيم  امليتا اأخالق عل������≈ 

الق�سايا االأخالقية �مناهجها �افرتا�ساتها، 

�من Pل∂ Wبيعة اخلري �عمل ال�سواب. فاإPا 

كانت الفل�سفة الهندية ت�ساأل »ما الذي يوجد« 

فاإن الفل�سفة ال�سينية ت�ساأل »ما الذي ينبغي 

ك يف الرتا ال�سيني هو  فعله«. فال�ساأن االأ

االفرتا�������ض اأن قدرة الفل�سف������ة عل≈ التف�سري 

ي�ستنفذها البحث عن كيفية الفعل يف العا 

عظم هو معرفة  الذي نحن فيه. �التحدي االأ

كيف يفعل.

❁    ❁    ❁
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ال������ذات مو�س������و´ �سائق ��سائ������∂ يف ان. 

أل�سنا نع������رف P�اتنا �لكن، هل نعرف Pاتنا  ا

يف كليqاته������ا اإن معرفة الذات ق�سية ت�رشب 

عميقاً يف تربة الثقافة الفكرية، �لها عالقة 

������ا تخت�ض به  قوي������ة �ثيق������ة ال�سلة بكثري 

أف������كار �مواقف. اإن الفرق  تل∂ الثقافة من ا

�سالي������ الفل�سفية املتبع������ة يف الهند  ب������Ú االأ

�ال�س������Ú الكال�سيكيÚ للنظ������ر يف الذات ال 

ي�ساهيه البتة فرق اخر من الفر�ق الثقافية 

م������ن معا الذات »النف�������ض« �هي كيان �ا´ 

ال م������ادي ي�سكن الب������دن الفيزيائ������ي للكائن 

عله حياً  الب�رشي، �هي اأ�س������دق هوية له، 

������ري مائتة، ت�ستمر يف  م������ن بدA اأمره، �هي 

الوجود بعد موته فيزيائياً، �من معا الذات 

تمع  »ال�سخ�������ض« �هو الكائن الفرد الذي 

فيه جملة التاري الفيزيائي �النف�سي الذي 

م������ن املعهود اأن ي�سح البدن من مولده اإىل 

موت������ه. فهو الكائن الذي يعقد �سالت مع ما 

أي�ساً. �النف�ض يف  حوله من العا �مع الذات ا

ة املطاف هي »فاعل« الوعي. فالظاهر  خا

أن������ه كلما ن�ساأت حال م������ن الوعي، فاإن كائناً  ا

ها. �فاعل الوعي هو  بعينه هو ال������ذي يخ

الذي يح�سل له الوعي، �باإزائه يقوم مفعول 

الوعي �ه������و عليه يقع فع������ل فاعل الوعي. 

�الوع������ي يحت������اج اإىل فاعل، ب������ل اإن تعريف 

الوعي هو اأن يكون ال�س������يA �اعياً فيه �سبه 

من �سيA ما.

❁    ❁    ❁

QÉ G N

 :Úتنق�سم اخلريات يف الفل�سفة اإىل ق�سم

ن�سان  خ������ري اخلارج/ �هو كل م������ا يحي باالإ

ن�سان. اإن خريات  �خري الداخل �هو خري االإ

اخل������ارج الت������ي تن�سده������ا الفل�سف������ة تتحقق 

يف الع������ا الذي يعي�ض فيه املفك������ر، اأي عا 

الب�رش. �يهتم الفال�سفة مبا يقوم بÚ النا�ض 

�ن الب�رش من جهة  من املعاملة. �ه������م، يعت

عالقتهم ببع�سهم �النظام الذي تقوم عليه 

تل������∂ العالقة، �امل�سائل الت������ي تخت�ض بخري 

اخلارج كثرية، منها: ما بÚ الب�رش من فر�ق 

يف ال�سلطة �املكان������ة �ميدان العمل، �كيفية 

ديد هويات املرA من جهة االخرين، �د�ر 

فراد ��اجباتهم. املنظمات الك يف االأ

لق������د عرفت الفل�سفة اخلري باأنه: الدافع 

للفل�سفة. �خري اخلارج هو ما ين�سد يف العا 

امل�سرت من اأجل اأن ي�سب عاملاً اأح�سن.

❁    ❁    ❁

πNGódG N

خ������ري الداخل هو ما ين�سد املرA الو�سول 

أ� �سياق �سري�رة. �ين�سد  اإليه من حال �جود ا
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خري كه������ذا مبا يف Wبيعة امل������رA من حد�ض، 

�ي�ستحق بح������د� التغيري يف امل������رA نف�سه، 

ق�س≈ لعمل الفيل�سوف  �ي�ستمد الغر�������ض االأ

������ا للو�س������ول اإىل ه������ذا اخلري م������ن قيمة 

�ا�سحة.

فكار  تتكون الذاتية من جملة عوامل، كاالأ

ح�سا�سات �معها  �العواW������ف �الذكريات �االإ

تد من االنطواA نحو  د�ار، � العالقات  �االأ

اأعم������ق اأعماق الوع������ي اإىل اجلهر مبخالطة 

ه������ان عل≈ الفرق  ، �من ث������م يع�رش ال العا

بÚ اخلريين اللذين ين�سدان داخاًل �خارجاً، 

 ،Úهي حال مفاهيم ال�سخ�ض عند ال�سيني�

فكار  �ت�س������دق عل≈ مفه������وم ال�سخ�ض يف االأ

الهندية، الهند��سية �البوPية. فال�سخ�ض يف 

 Úلة تتكون بالتاأليف ب qهو مقو Úالهند �ال�س

ما تعطيه الطبيعة �ما يعلمه املجتمع. الفرق 

ب������Ú خريي الداخ������ل �اخل������ارج يف الفل�سفة 

تلف الغايات التي  أداة لتحلي������ل  ال�سينية ا

تن�سد. اأما يف البوPي������ة الهندية، فاإن بينهما 

قدراً من التوت������ر. �يف الهند��سية، نز�´ اإىل 

اعتبار خري اخلارج فرعاً من خري الداخل.

❁    ❁    ❁

á¨∏dG

أ�لي������ة يف منظوم������ة اللغ������ات  اإن ق������راAة ا

أم������ام WريقÚ يف �Xيفة  اال�سيوي������ة، ي�سعنا ا

�ىل تر اأن اللغة  اللغة �اأهميتها. الطريقة االأ

أ�سيائه. �هي بهذا  مثال يف �سعورنا للع������ا �ا

أ�سيائه،  ، بالتقا• ا املعن≈، ت�سور بناA الع������ا

مر،  �تفعل Pل∂ Wلب������اً للتعبري عن حقيقة االأ

. �نخ�ض هذا  �فيه ترج������ع اللغة اإىل الع������ا

ال������راأي يف اللغة با�س������م اللغة من جهة ماهي 

مرجع.

خر فرت اللغة ��سيلة  أم������ا الطريقة االأ ا

. فالغر�ض من  ن�سل∂ به������ا �سبيلنا يف الع������ا

، بل اإدرا كيف  اللغة هنا لي�ض اإدرا العا

أ� �سبيل للتعبري  نفع������ل فيه. فاللغة �ا�سط������ة ا

عن العمل الب�رشي ال تبلي للحقائق.

ت������كاد الفل�سف������ة ال�سينية تف������رq همها 

لفعالي������ة اللغة يف تنظي������م املجتمع الب�رشي، 

أم������ا الفل�سفة  ��سبغ������ه ب�سبغة االعت������دال. ا
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الهندية فه������ي تقبل بالكلية عل≈ البحث عن 

قيقة املعنوية، باعتبارها ��سيلة للتعبري. ا

�س������ور يف  اإن ح������د�د اللغ������ة دائم������ة ا

اأفعاله������ا. توافق م������ا التزمت������ه ميتافيزيقياً 

�ر�حانياً.

❁    ❁    ❁

áaô©ŸG

اإن املعرفة هي جوهرية اإن  يكن ماهية 

كل فل�سف������ة. فكل تفك������ري منهجي يف ق�سايا 

الوجود الب�رشي يتطل املعرفة. بينما تتحدد 

�سياA بو�سفها  �Xيفة املعرفة يف معرف������ة االأ

. اأي  الظواهر. �معرفة كيفية العمل الواج

قيمية معيارية.

م������ن املعه������ود اأن ي�ستم������ل اأ�ل مفهومي 

�سياA، عل≈ املعرفة  املعرفة، اأي املعرف������ة باالأ

�سياA ه������ي كما هي: م������ن جهة بدن  ب������اأن االأ

ن�س������ان اأ� عقله �املو�سوع������ات الفيزيائية  االإ

م������ر يد�ر حول حيازة العلم  �الريا�سية. �االأ

مب������ا هو عليه. اأما اكت�ساب������ه فيكون بطريقة 

منهجي������ة. �يحتاج املرA اأن Áي������ز �ي�ستعمل 

اأد�ات اكت�ساب املعرفة ���سائلها.

أك������ ما يعني الفل�سف������ة الهندية هو  اإن ا

مكان عن  قائقية، بالبعد قدر االإ املعرفة ا

ماتي������ة. اأما الفل�سفة ال�سينية فتعرتف  ا ال

ليلية. باأن املعرفة 

❁    ❁    ❁

£æŸG

������اPج التفكري التي  املنط������ق هو درا�سة 

�لية. �املنطق  تن�س النتيجة اإىل مقدماتها االأ

عل≈ �جهÚ. املنطق العام امل�ستخدم من قبل 

كل النا�ض �املق������ر�ن بعنا�رش �ست≈ من مثل: 

الوا� �الفاA �كل �بع�ض �لي�ض. �قد قدمت 

الن�سو�������ض الفل�سفي������ة الكال�سيكية ال�سينية 

�سواه������د عل≈ التفكري املنطق������ي القائم عل≈ 

. اأما يف  االنتق������ال من املقدم������ات اإىل النتائ

أق������ل اأهمية  ال������رتا الهندي فه������ذه امل�ساألة ا

�بالتا نت�ساAل: هل املنطق جزA من املنظومة 

الفل�سفية ال�رشقية يف الفل�سفة الهندية نعم. 

يف هيئ������ة جدال عل≈ �جه العم������وم. كما اأن 

منطق املفكرين البوPيÚ ي�ستمل عل≈ قراAة 

منطقية �لكنه �سب ب�سبغ������ة دينية. اأما يف 

الفل�سف������ة ال�سينية فاملنط������ق �سئيل. فمقام 

املنطق يف الفل�سفة ال�رشقية يقوم عل≈ اأفكار 

النا�ض �اإدراكاتهم �كيفية ا�ستعمالها يف Wل 

أم������ا يف ال�سÚ فاأ�سد  املعرف������ة لد الهنود. ا

ماتية. ا ل ال ت�سلطاً عل≈ امل�سا

❁    ❁    ❁

 hÉ°ùJ πNóe

ه مهماً يف هذا املدخل يتمظهر  ما اعت

: يف التا

1 اإن عن������وان الكت������اب ه������و »الفل�سفة 
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ال�رشقي������ة« �الخ������الف يف Pل������∂ يف مقاب������ل 

الفل�سفة الغربية لكن امل�سكلة هو اأن الفل�سفة 

 :Úال�رشقية ال تق������ف عند ح������د�د الفل�سفت

نطولوجية  االأ فاملنظومة  �ال�سينية.  الهندية 

املعرفية لل�رشق تتج������ا�ز Pل∂ نحو فل�سفات 

اأخر من مثل الزراد�ستية �الفل�سفة ال�سورية 

يف بالد ال�سام. �ه������و ما ‚ده يف الكتاب. 

جدر اإعطاA تعريف فرعي اخر  فكان من االأ

للكتاب.

نكليزية  2 اإن الكتاب مرتجم من اللغة االإ

اإىل اللغ������ة العربي������ة. �هو ما ي�سعن������ا اأمام 

�سعوبة العبور من اللغتÚ الهندية �ال�سينية 

نكليزية �من ث������م اإىل العربية.  اإىل اللغ������ة االإ

م. جد اأن يرتجم من اللغة االأ �كان االأ

�ج������ه  االأ لبع�������ض  اإهم������ال  هن������ا   3

تتمث������ل مو�سوعاتياً  املعرفي������ة. فالفل�سف������ة 

ن�سان،  �االإ �الفيزيقا،  امليتافيزيق������ا   : بالتا

�املعرفة، �املنط������ق، �االأخالق، �علم النف�ض 

�علم االجتم������ا´ �ال�سيا�سة، بح�س التق�سيم 

ر�سط������ي القدمي. �هو م������ا ‚ده يف هذا  االأ

الكتاب.

¥µ
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 √òg ,á«Ñ©°ûdG ÉfÉ≤«° √òg ,á«Ñ©°ûdG ÉfÉ≤«° √òg ,á«Ñ©°ûdG ÉfÉ≤« Sƒe ôjƒ£àd πª©dG IQhöV øY âÑàc Iôe øe Ìc°Sƒe ôjƒ£àd πª©dG IQhöV øY âÑàc Iôe øe Ìc° CG

 äQ qƒ£J »àdG ¿É◊ äQƒ£J »àdG ¿É◊ äQ qƒ£J »àdG ¿É◊q
C’G øe »æZh ºî°’G øe »æZh ºî°’G øe »æZh ºî V çGôJ á∏«°V çGôJ á∏«° °V çGôJ á∏«°V çGôJ á∏« üM »g »àdG É≤«°üM »g »àdG É≤«° °üM »g »àdG É≤«°üM »g »àdG É≤« SƒŸG°SƒŸG°

 IÉ«M  øe  ÉgôgƒLh  Égö IÉ«M  øe  ÉgôgƒLh  Égö IÉ«M  øe  ÉgôgƒLh  Ég UÉæY  óªàöUÉæY  óªàö °UÉæY  óªà°UÉæY  óªà ùJh  ,»YÉª°ùJh  ,»YÉª° °ùJh  ,»YÉª°ùJh  ,»YÉª ùdG  π≤ædG  á«∏ªY  ∫ÓN°ùdG  π≤ædG  á«∏ªY  ∫ÓN°

 óà“ ⁄ á∏ª¡e á∏jƒW äGƒæ° óà“ ⁄ á∏ª¡e á∏jƒW äGƒæ° óà“ ⁄ á∏ª¡e á∏jƒW äGƒæ ùd â∏X áªî°ùd â∏X áªî° °ùd â∏X áªî°ùd â∏X áªî V IhôK Èà©Jh ,AÉ£°V IhôK Èà©Jh ,AÉ£° °V IhôK Èà©Jh ,AÉ£°V IhôK Èà©Jh ,AÉ£ ùÑdG ¢SÉædG°ùÑdG ¢SÉædG°

..ôjƒ£àdG ój É¡«dEG

 òNCÉj øe á∏jƒW äGƒæÉj øe á∏jƒW äGƒæÉ °j øe á∏jƒW äGƒæ°j øe á∏jƒW äGƒæ S òæe á«Ñ©°ûdG É≤«°S òæe á«Ñ©°ûdG É≤«° °S òæe á«Ñ©°ûdG É≤«°S òæe á«Ñ©°ûdG É≤« SƒŸG äóLh Üô¨dG ∫hO ‘°SƒŸG äóLh Üô¨dG ∫hO ‘°

 ‘ á«≤«° ‘ á«≤«° ‘ á«≤« SƒŸG  ÖdGƒ≤∏d Égƒ©°SƒŸG  ÖdGƒ≤∏d Égƒ©° °SƒŸG  ÖdGƒ≤∏d Égƒ©°SƒŸG  ÖdGƒ≤∏d Égƒ© †N°†N° CÉa  ,É¡æ«©e øe π¡æjh ÉgQƒ£jh Égó«HÉa ,É¡æ«©e øe π¡æjh ÉgQƒ£jh Égó«HÉ

\ \ \ \ \ \

!?á«Ñع°ûل� É≤«°SوŸ�
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 ,á jó◊G  á«æØdG  Ö«dÉ°S C’G  ah  Iójó G  º¡JÉ«æZCGh  º¡JÉ«fƒØª«°Sh  º¡JGôHhCG

 É≤«°SƒŸG  ‘  ôjƒ£àdGh  ójó àdG  É¡dÓN  øe   á LÉf  IójóY  ÜQÉ  âfÉch

 ∫ƒM ∫óL QÉ°S  ób  ¿Éc  ¿EGh  , «ªŸG  π«°U C’G  É¡©HÉW ∏Y  ÉØ◊G e  á«Ñ©°ûdG

 GóHEG øe hCG ?áYÉªL GóHEG øe π°U C’G ‘ »g πg ?á«Ñ©°ûdG É≤«°SƒŸG GóHEG á∏ °ûe

 GóHEG  ¢ù«d  ,áYÉª G  QhO  ¿CG  á©WÉb áØ°üH á jó◊G äÉ°SGQódG  âàÑKCG  ó≤a ,Oôa

 ¤EG Oôa øe πjó©àdG ¢†©H á«æZ C’G Ö«°üj óbh , GóH E’G Gò¡d IOÉYEG ƒg πH ,á«æZCG

 á«æZCG äÈàYG É Qh I c äG «¨J á«æZ C’ÉH ∏J äGƒæ°ùdGh Éj C’G Qhô h ,ôNG

.á∏«°U C’G á«æZ CÓd á∏°U CÉH â“ ’ ,IójóL

 ⁄É©dG ¿Gó∏H øe c ‘ á«Ñ©°ûdG É≤«°SƒŸG â°û©àfG , É◊G Éæfôb °üàæe ‘

 âaÓdGh , æ ∏ŸG QÉÑ d ∫ÉªYCG äÉLÉàf ∏Y á °VGƒdG É¡JÉª°üH âc a , qó≤àŸG

 ,á«Ñ©°ûdG á«æZ C’G É¡H º°ùàJ »àdG áfhôŸG áª°S ∏Y â aÉM ∫ÉªY C’G √òg ¿CG ô æ∏d

 âdó©J ƒd àM ¢SÉædG IôcGP ‘ IQƒØ  π J ¿CG ∏Y »°VÉŸG ‘ É¡JóYÉ°S »àdGh

. Ñ©àdG ‘ Iójó G É CÓd É©ÑJ

 QÉ≤«°SƒŸG áHô  ,á«Ñ©°ûdG ÉfÉ≤«°Sƒe ôjƒ£J ‘ É¡æe IOÉØà°S’G ø  áHô  Nh

 á«Ñ©°ûdG É≤«°SƒŸÉH É«æah É«ØWÉY ÑJQG òdG . 19 1881  ƒJQÉH Ó«H ô ŸG

 Ö«dÉ°S C’ÉH  á«Ñ©°ûdG  É≤«°SƒŸG  √òg  ∏Y  á°ù°SƒŸG  √É≤«°Sƒe  dƒj  ¿É ch  ,ájô ŸG

 ,á«eÉ≤e ÓdÉH ôNCGh ,á«eÉ≤ŸÉH ª°ùj É  ¬JÉØdƒe ¢†©H ‘ à∏«a ,á jó◊G

 ô“ƒe äÉYÉªàLG ö†Mh ⁄É©dG ∫hO øe ójó©dG ‘ á LÉædG ¬HQÉ  ¢VôY óbh

. 1932  ÉY IôgÉ≤dG ‘ ó≤Y òdG ∫h C’G »Hô©dG É≤«°SƒŸG

 ¢†©H  qdCGh  ,á« «°SÓ dG  É≤«°SƒŸG  ¬JÉ«M  ájGóH  ‘  ƒJQÉH  Ó«H  ¢ SQO  ó≤d

 âfÉc »àdG á∏«°U C’G ájô ŸG á«ØjôdG É≤«°SƒŸG °ûà j CGóH I a ó©H ¬æ dh ,É¡dÉªYCG

 É≤«°SƒŸG  Üƒ∏°S C’  Ñ©àdG  ¢SÉ°S C’G  É¡«a  óLƒa  , «≤«°Sƒª∏d  OÉ J  hCG  ádƒ¡

 á«Ñ©°ûdG  É≤«°SƒŸG  ªL á«∏ªY ájGóH  âfÉch  ,¬≤«≤  ¤EG  ª£j òdG  »eƒ≤dG



يقا ال�شعبية؟!شيقا ال�شعبية؟!شيقا ال�شعبية؟! شاملو�شاملو�

383 �لعـــــــــــــــــــدد  564    �أيلـــــــــــول  2010

 «æ°üJh ªL ¤EG GOƒc ¿ÉàdhR  ¬≤jó°U e ¬JÉ°SGQO äOCGh ,Égöûf ∏Y πª©dGh

 «fÉehôdGh jô ŸG «Ñ©°ûdG æ¨ŸG √GƒaCG øe ÉgòNCG á«æZCG 000  øe ÌcCG

 ,É«≤jôaCG  ∫Éª°T  ‘  á«Hô©dG  É≤«°SƒŸG  πª°T  àM  ¬ H  °ùJG  ºK  , «cÉaƒ∏°ùdGh

 É°†jCG ºà¡j ¿Éch ,á«Ñ©°ûdG ájô ŸG É≤«°SƒŸG »gh ,192  ÉY ¬dÉªYCG ºgCG äô¡Xh

.á«ªg C’G ‘ ájÉZ äÉ°SGQO É¡æY Öàch É¡d qQ
CÉa É¡fÉ◊CGh á«Ñ©°ûdG ä’’ÉH

 á«Ñ©°ûdG É≤«°SƒŸÉH É¡HÉ °UCG ôKCÉJ , òà  ¿CG ø  ÜQÉ  »Hô©dG ÉææWh ‘h

 ∫ÉªLh ,¬fGôL â©aQh ä N ô H ƒHCGh ,¿ÉæÑd øe ÉÑMôdG Qƒ°üæeh »°UÉY π e

 øe ó¡ŸG dÉ°Uh ,öüe øe π«YÉª°SEG  »∏Yh Iôjƒf º«∏◊G óÑYh ,º«MôdG óÑY

 hQ  ∏Y  â aÉMh ,G Ñc  ÉMÉ  â  A’ƒg É¡e qób  »àdG  ∫ÉªY C’Gh  ..¢ùfƒJ

 ,¿É◊ C’G  Oó©J  öUÉæY  ÉÑæà°SG  e  ,ÉYÉ≤jEGh  ÉeÉ≤eh  Éæ◊  á«Ñ©°ûdG  ÉfÉ≤«°Sƒe

 ¤EG  bôJ  äÉLÉàf  äôªKCG  IójóL  á«HôY  á«≤«°Sƒe  É aG  ƒ f  jô£dG  âfÉ a

.á«ŸÉ©dG

 øe äÉ «°U Oô  â°ù«d ,Üƒ©°ûdGh C’G IÉ«M ‘ á«Ñ©°ûdG É≤«°SƒŸG √òg QhO ¿EG

 ,á«Ñ©°ûdG äÉÑ°SÉæŸGh OÉ«Y C’Gh ä’ÉØàM’Gh ÖcGƒŸG ‘ OOôJ »àdG É¨f C’Gh AÉæ¨dG

 É¡JÉ©∏£Jh  ∫É « L C’G  Ó MCG  Q qƒ°üJ  ,É¡Hƒ©°T  Üƒ∏bh  , C’G  hQ  äÉ°†Ñf  É¡æ dh

 É¡àª«bh  É¡à«ªgCÉH  ¿É E’G  É qæe  Ö∏£àj Égôjƒ£Jh  ,Égó«dÉ≤Jh  É¡JGOÉYh  É¡dÉeGh

 äÉaÉ≤ dG ∏Y àØæe öüY ¢SƒÑ∏H É¡ ó≤Jh ÉgQÉ¡XEG ∏Y πª©dGh ,É¡àdÉ°UCGh

 ,ÉgOó h É¡Jƒb öUÉæYh ,É≤«°SƒŸG √òg hôH ójG àe »Yh øY á©HÉf ájhQh ,á«ŸÉ©dG
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